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1

 291941020037منتظر يوسف حسن خضير

احيائي ثانوية التحرير للمتميزين

 706.8جامعة المثنى/كلية الطب

جامعة بغداد/كلية الطب

2

 101942119016تماره محمد امين مصطفى

احيائي اعدادية الفاروق للبنات

 699.0الجامعة المستنصرية/كلية الطب

جامعة بغداد/كلية طب االسنان

3

 141941007047علي حسين ناصر حسين

احيائي ثانوية المتميزين للبنين

 694.4الجامعة المستنصرية/كلية الطب

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

4

 231942132030زهراء قاسم حمود عبد

احيائي ثانوية الحلة للمتميزات

 691.1جامعة بابل/كلية طب االسنان

جامعة بغداد/كلية الصيدلة

5

 131951020015عبد هللا باسم محمد عبد الحميد

تطبيقي ثانوية كلية بغداد للبنين

 632.4جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة

6

 121951025048علي عقيل صباح جميل

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 624.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة

7

 191951069002احمد زياد سعود مبارك

تطبيقي اعدادية الرطبة المركزية للبنين

 614.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

8

 111951013035عبد الرحمن باسم خضير عباس

تطبيقي اعدادية الحسين للبنين

 611.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

9

 111951018018حسين سعدون محسن نجم

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 599.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

10

 211951080020محمد ناظم معين خلف

تطبيقي ثانوية االنصاري للبنين

 590.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

11

 111951020052عيسى سواري حمزة طالك

تطبيقي اعدادية النهرين للبنين

 579.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

12

 111951058045حيدر محمد دويح صنبير

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 577.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

13

 231951051012حسين محمد محمود حسن

تطبيقي اعدادية كوثا للبنين

 574.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

14

 161951017067محمد قاسم كريم ناهي

تطبيقي اعدادية االكرمين للبنين

 567.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

15

 101952110033سارة هاشم علي ياسين

تطبيقي اعدادية البطولة للبنات

 565.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

16

 221951045036محمد مرتضى فهيم تعبان

تطبيقي ثانوية الجبايش للبنين

 584.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

17

 151951010022عباس علي جبار غالب

تطبيقي اعدادية قباء للبنين

 558.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

18

 151942051136كوثر يونس حسن مذخور

احيائي اعدادية الماثر للبنات

 666.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

19

 271952061033هاجر حسين علي جاسم

تطبيقي ثانوية الزهراء للبنات

 627.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

20

 131942118272نور الهدى جاسب كاطع حسين

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 671.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

21

 211942135072نور اكرم شاكر شكر

احيائي اعدادية االنام للبنات

 659.0جامعة بغداد/كلية التمريض

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

22

 141951022067محمد مازن علي حمود

تطبيقي اإلعدادية الشرقية للبنين

 625.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

23

 221951065007حمزة عبد األمير طاهر ياسر

تطبيقي ثانوية األنوار األهلية للبنين

 664.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

24

 241941003132عباس حيدر وصي حسن

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 661.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

25

 111952078002تبارك سعيد حسين فياض

تطبيقي ثانوية الزهور للبنات

 610.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

26

 221851028091علي وناس عطشان زغير

تطبيقي اعدادية الرفاعي للبنين

 609.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

27

 211951068004برهان الدين فاضل خلف اسماعيل

تطبيقي ثانوية الفاروق للبنين

 520.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

28

 221951042050علي شهيد جاسم ماهود

تطبيقي اعدادية الجزائر للبنين

 543.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

29

 241942220153رانية حسن غانم جريود

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 671.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران

30

 191951067017خليل عبد الواحد خليل محمود

تطبيقي اعدادية بروانة للبنين

 650.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران

31

 131951020007عباس محي كاظم ناصر

تطبيقي ثانوية كلية بغداد للبنين

 665.5جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط

32

 161951005059مصطفى حبيب وحيد خضير

تطبيقي ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنين

 660.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط

33

 101951014097نور ربيع شكر علي

تطبيقي اعدادية القدس للبنين

 547.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

34

 101942103033طيبه صالح مهدي حسين

احيائي اعدادية الرحمن للبنات

 644.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

35

 191941009271محمد صالح عبيد فرحان

احيائي اعدادية الفلوجة للبنين

 634.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

36

 101942109038رحاب ثائر رحيم ماهود

احيائي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 667.0جامعة بغداد/كلية التمريض

جامعة بغداد/كلية العلوم

37

 121942129001ايات قاسم محمد حسن حسن

احيائي ثانوية منار العلم االهلية للبنات

 662.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة بغداد/كلية العلوم
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38

 231942095040زهراء فؤاد داود سلمان

احيائي ثانوية المسعودي للبنات

 660.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة بغداد/كلية العلوم

39

 141941027032عبد الواحد علي عبد الواحد هادي

احيائي اعدادية النجاح للبنين

 659.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة بغداد/كلية العلوم

40

 101942094043نبأ شكر محمود دواي

احيائي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 644.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة بغداد/كلية العلوم

41

 141942072082زينب عبد الحسين خلوف حزيم

احيائي ثانوية سومر للبنات

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية العلوم

42

 141942140058زهراء ابراهيم عبعوب عرمش

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 641.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية العلوم

43

 111942076083زهراء ناصر غميس بدر

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 639.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

جامعة بغداد/كلية العلوم

44

 111942113064فاطمه ناهي مهنه كريم

احيائي ثانوية المتميزات

 633.2الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة بغداد/كلية العلوم

45

 101941019164مصطفى فارس عبد المجيد سعيد

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 632.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

جامعة بغداد/كلية العلوم

46

 111942108005افراح كاظم جاسم عبد الحسين

احيائي ثانوية زبيدة للبنات

 632.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم

47

 121942107227مريم لؤي دليل محمود

احيائي اعدادية الحرية للبنات

 632.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

جامعة بغداد/كلية العلوم

48

 131941023059مصطفى محمد مخور جخيور

احيائي اعدادية الشماسية للبنين

 629.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية العلوم

49

 241942119090شيرين فليح وجعان عبد هللا

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 628.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

جامعة بغداد/كلية العلوم

50

 131942070007آيه ميثم صبري محمد

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 626.6الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

جامعة بغداد/كلية العلوم

51

 151942052013حنين حسن مزبان ياسر

احيائي ثانوية الرباب للبنات

 620.0جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة بغداد/كلية العلوم

52

 141942135001آية حسين فرمان نايلي

احيائي ثانوية الخليج العربي للبنات

 616.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة بغداد/كلية العلوم

53

 261941026011رسول حسن حساني مسربت

احيائي اعدادية طه االمين للبنين

 609.0جامعة كربالء/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم

54

 141942110174نبأ عامر غني وهيب

احيائي اعدادية زينب للبنات

 601.0جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة بغداد/كلية العلوم

55

 111942127048فاطمه ستار عباس محمد علي

احيائي اعدادية النهار للبنات

 599.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم

56

 131942110022نور سمير جودت محمد

احيائي ثانوية بنت الهدى للبنات

 597.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم

57

 111952104001اسراء عبد محمود محيسن

تطبيقي ثانوية ذات العيون للبنات

 600.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية

جامعة بغداد/كلية العلوم

58

 181952252011ضحى حمود غزال خضير

تطبيقي اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 592.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة بغداد/كلية العلوم

59

 141952100016سجى عبد السادة جودة جاذب

تطبيقي اعدادية الفداء للبنات

 589.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية العلوم

60

 111952109033زينب كامل حاجم شبيب

تطبيقي اعدادية البصرة للبنات

 581.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة بغداد/كلية العلوم

61

 121951032044علي احمد هاشم طالب

تطبيقي اعدادية الشروق للبنين

 559.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة بغداد/كلية العلوم

62

 101952110024رغداء صباح جاعد مزهر

تطبيقي اعدادية البطولة للبنات

 554.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

جامعة بغداد/كلية العلوم

63

 121951025019حسنين علي عبد الجبار عبد الهادي

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 545.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

جامعة بغداد/كلية العلوم

64

 151951005110محمد صبحي جمعه غضبان

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 526.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة بغداد/كلية العلوم

65

 141951201069حسن عبود فهد جابر

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 493.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية العلوم

66

 111952074029شمس مهدي ناجي عليوي

تطبيقي ثانوية العقيدة للبنات

 484.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية العلوم

67

 141952100027كوثر ثامر وحيد بريدي

تطبيقي اعدادية الفداء للبنات

 482.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية العلوم

68

 261951038020مرتظى سعد رسن جتان

تطبيقي ثانوية نبع العلوم األهلية للبنين

 477.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية العلوم

69

 121951007004الحسين جبار سلمان حسون

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 475.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

جامعة بغداد/كلية العلوم

70

 111951151052نمير نعمه مراد عناد

تطبيقي اعدادية االبتكار للبنين

 473.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية العلوم

71

 121952094044زينب منير صابر خليف

تطبيقي اعدادية الفوز للبنات

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية العلوم

72

 261942091016سعاد حميد سالم علي

احيائي اعدادية الحفرية للبنات

 595.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

73

 111942072075شوق احمد عباس مهدي

احيائي اعدادية البتول للبنات

 577.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

74

 141941026023حسين عباس كريم عجيل

احيائي اعدادية دار الحكمة للبنين

 574.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات
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75

 141942068047نور طالب عبود مطر

احيائي ثانوية حطين للبنات

 569.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

76

 121942106083ضحى عدنان حسين سرهد

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 567.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

77

 111951156061فهد رائد مدلول جبار

تطبيقي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 487.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

78

 101942095033زينب باسم رميض مطر

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 621.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

79

 101942084025سماء ايمن محمد صائب عبد الوهاب

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 604.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

80

 101942109080كوثر مجيد حميد احمد

احيائي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 602.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

81

 111942080076زهراء منذر سعد عبد

احيائي اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 595.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

82

 141942149040شهد علي مندوب حسن

احيائي ثانوية القيم االهلية للبنات

 595.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

83

 121942113021ضحى عزيز محمود فرحان

احيائي ثانوية التفوق للبنات

 594.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

84

 131942118058تقى علي عبد الحسين سلمان

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 589.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

85

 121942105049حوراء احمد هاشم طالب

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

86

 151942048031حوراء كريم عبد هللا عواد

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 585.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

87

 151942040053زهراء حامد صيوان خشيت

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 583.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

88

 151942058083منار محمد عجيل روكان

احيائي اعدادية االستقامة للبنات

 582.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

89

 101942111014تبارك مطر كاظم خلف

احيائي ثانوية ابي غريب للبنات

 580.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

90

 141942110064زهراء اسماعيل طاهر فالح

احيائي اعدادية زينب للبنات

 576.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

91

 121942087001آيات حازم غازي فرمان

احيائي اعدادية رقية بنت الحسين للبنات

 574.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

92

 131952118039سجا سلمان فياض حسن

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 487.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

93

 101952102030مريم شاكر حمودي عبد هللا

تطبيقي ثانوية النضال للبنات

 476.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

94

 111952075007تبارك اسامة عبد الستار خليل

تطبيقي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 474.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

95

 141952110006جنات رحمان راهي عليوي

تطبيقي اعدادية زينب للبنات

 474.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

96

 141952110030عبير عباس علي راشد

تطبيقي اعدادية زينب للبنات

 463.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

97

 261952250034ساره عقيل شمخي جبر

تطبيقي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 459.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

98

 121942096048هاجر شهاب احمد ابراهيم

احيائي ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 564.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

99

 151942042049زهراء محسن صليف عليوي

احيائي اعدادية النجاة للبنات

 558.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

100

 111942103074مريم كاظم صاحب ضمد

احيائي ثانوية اغادير للبنات

 540.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

101

 161942184100زهراء بنيان ياسين عيدي

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 539.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

102

 151952053001ايات خليل حسن كاووش

تطبيقي اعدادية زها حديد للبنات

 511.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

103

 111942140004تبارك احمد حسين نايف

احيائي ثانوية الزقورة للبنات

 562.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

104

 101942109083مريم علي رفش مسعود

احيائي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 555.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

105

 271942057025ايات فالح مهدي خضير

احيائي اعدادية غزة للبنات

 551.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

106

 141942140007االء سعد عباس حسين

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 549.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

107

 111952066027فاطمه نزار جبار عبد

تطبيقي ثانوية البياع العلمية للبنات

 477.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

108

 131952226003غادة مقداد احمد علي

تطبيقي مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرة  467.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

109

 141922124011بنين سعد محسن جبر

ادبي ثانوية نور الهدى للبنات

 619.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية القانون

110

 151921013013جعفر حسين عبد مضهضب

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 607.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية القانون

111

 131921012042حسين علي هالل موسى

ادبي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 606.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية القانون
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112

 151921020102علي هاشم مطشر كصب

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 596.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية القانون

113

 141922143034زينه عبد الجبار اسماعيل فارس

ادبي اإلعدادية المركزية للبنات

 596.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية القانون

114

 141942065028غفران مصطفى عزيز موسى

احيائي ثانوية السجود للبنات

 635.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة بغداد/كلية القانون

115

 151941011064سجاد عبد الحسن محسن كاظم

احيائي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 604.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية القانون

116

 121922089034ساره عبد الكريم حسين شنيور

ادبي اعدادية جرير للبنات

 526.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

117

 111921017020حسن علي حلبوت حمود

ادبي ثانوية ابن سينا للبنين

 513.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

118

 141922076082غسق عبد الواحد عبد حسن

ادبي اعدادية التسامح للبنات

 498.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

119

 101922224029هبة مثنى فتاح محمد علي

ادبي ثانوية الهدى المسائية للبنات

 489.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

120

 151921008067عباس حسن فليح حسن

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 489.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

121

 111942082057فاطمه محمد عبيد بدوي

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 663.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة

جامعة بغداد/كلية التمريض

122

 121942114060مريم عيسى جاسم كريم

احيائي ثانوية اآلفاق للبنات

 654.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة بغداد/كلية التمريض

123

 141942136050مريم حامد مويع عبيد

احيائي اعدادية آمنة الصدر للبنات

 646.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة بغداد/كلية التمريض

124

 231942126110نور عباس كاظم محل

احيائي ثانوية قرطبة للبنات

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة بغداد/كلية التمريض

125

 131942117262نسرين شاكر ماجد عمران

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 578.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

126

 121942102030زهراء حسين صباح محمد

احيائي أعدادية الفاطميات للبنات

 565.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

127

 111941156062عبد الملك عباس فاضل محمود

احيائي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 552.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

128

 111942082062مريم عبد سلمان ناصر

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 513.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

129

 141941019057عباس احمد كمر نجم

احيائي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 508.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

130

 121941028023يوسف اكرم فيصل عيدان

احيائي ثانوية الخورنق للبنين

 493.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

131

 101942090094فرح ضامر بهجت ناجي

احيائي ثانوية الفردوس للبنات

 488.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

132

 141942097045فاطمه ماجد كيف مريود

احيائي الثانوية الشرقية للبنات

 487.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

133

 121942123014زينب غانم ناجي ضيف

احيائي ثانوية باب العلم للبنات

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

134

 111942135024سالي كاظم عبد كصاد

احيائي ثانوية البسملة للبنات

 473.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

135

 121942122019فاتن عباس علي جاسم

احيائي ثانوية الرياحين للبنات

 466.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

136

 101942111028سما احمد عبد الجبار محمود

احيائي ثانوية ابي غريب للبنات

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

137

 131941008075محمد محمود حجو صابر

احيائي اعدادية صالح الدين للبنين

 464.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

138

 121941022079عبد القادر يحيى عبد عبد هللا

احيائي أعدادية الطارمية للبنين

 461.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

139

 111941012028محمد اياد مهدي هادي

احيائي ثانوية الثوار للبنين

 460.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

140

 131942122045نرجس عبد االمير خضير عاصي

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 460.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

141

 141941008114مقداد نجيب علي حسين

احيائي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 452.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

142

 141942098023هدى ضياء كاظم عبد هللا

احيائي ثانوية الجمهورية للبنات

 452.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

143

 231941002038امير غسان عبد االئمه ناصر

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 450.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

144

 111941016124معتز جاسب حسين محمد

احيائي اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 450.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

145

 121942114040سهاد ستار جبار سرحان

احيائي ثانوية اآلفاق للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

146

 111942073008اميمة محمود علي كنم

احيائي اعدادية مريم العذراء للبنات

 446.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

147

 271941002004ابو الفضل عبد اليمه علي حسين

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

148

 101942099021ماريه انور عبد عبد هللا

احيائي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 445.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية
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149

 191951067028عبد هللا عمر عبد المجيد احمد

تطبيقي اعدادية بروانة للبنين

 479.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

150

 111952110037غدير عبد الكريم عبد الحسن جعفر

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

151

 111951026016رضوان حافظ عيسى حسن

تطبيقي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 458.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

152

 231951033036عباس علي خليل فزع

تطبيقي ثانوية النيل للبنين

 448.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

تطبيقي اعدادية القرطبي للبنين

 445.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

 440.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية
جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية
جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

غيث وليد رشيد نصيف

153

211951054014

154

 111951007037مصطفى فاضل طالب علوان

تطبيقي اعدادية الخبير للبنين

155

 241951017041عمار صالح هادي جاسم

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 435.0جامعة الموصل/كلية االثار

156

 281952059009بنين عوده إسماعيل ضيدان

تطبيقي ثانوية العمارة للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

157

 111951049103محمد هاشم كريم مشرف

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 431.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

158

 231951019025ذو الفقار محيسن عليوي حسن

تطبيقي اعدادية الهاشمية للبنين

 431.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

159

 231921031066مثنى ليث هاشم محمد

ادبي اعدادية السجاد للبنين

 603.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اللغات

160

 281921009027علي فراس عالوي حسن

ادبي اعدادية االندلس للبنين

 583.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اللغات

161

 141922133068فاطمه احمد عبد الرضا شياع

ادبي اعدادية الناصرة للبنات

 572.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اللغات

162

 121922112020بنين وسام طارش علي

ادبي اعدادية النصر للبنات

 560.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اللغات

163

 131922071078مريم طه صالح مهدي

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اللغات

164

 141922113021شفاء حسون رحمان مهدي

ادبي ثانوية معصومة للبنات

 508.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية اللغات

165

 131922072007تبارك سعد جمعه ريس

ادبي اعدادية القناة للبنات

 503.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية اللغات

166

 121922112054زهراء جاسب خضير مهذول

ادبي اعدادية النصر للبنات

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية اللغات

167

 121921044087مرتضى جواد كاظم عباس

ادبي اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنين

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اللغات

168

 111922077006اسراء طه عباس علي

ادبي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 476.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية اللغات

169

 121921005031سجاد صادق خضير عباس

ادبي اعدادية االمام علي للبنين

 469.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

جامعة بغداد/كلية اللغات

170

 141922102084غاده حيدر رشيد عبيد

ادبي اعدادية المهج للبنات

 464.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اللغات

171

 131922104012تقى شاكر حمود عبد

ادبي ثانوية حنين النموذجية للبنات

 462.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اللغات

172

 131921009003احمد سعدي كاظم شناتي

ادبي اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

 462.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اللغات

173

 111922068025رحمه حامد مزعل علوان

ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

 451.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اللغات

174

 131921019014حمزه جالل عبد العزيز عبد الجبار

ادبي اعدادية سيناء للبنين

 448.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اللغات

175

 101922112003تقى سعد محمد علي هاشم

ادبي ثانوية الحارثية للبنات

 446.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اللغات

176

 121922126012زينب قاسم سلمان محي

ادبي ثانوية االنتصار للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

جامعة بغداد/كلية اللغات

177

 211922124007دعاء محي محمد حسن

ادبي ثانوية تلمسان للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اللغات

178

 141921177033حسن سعيد حميد زاير

ادبي اعدادية طه للبنين

 443.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة بغداد/كلية اللغات

179

 231921012001ابراهيم كاظم نعمه حسن

ادبي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 439.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية اللغات

180

 211921262009رزاق ابراهيم يوسف اسماعيل

ادبي ثانوية الهداية المختلطة

 439.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية اللغات

181

 261921005084مرتضى عبد الحسين مسلم شايع

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 437.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اللغات

182

 131922118076زهراء لؤي ميثم أحمد

ادبي اعدادية الفردوس للبنات

 434.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية اللغات

183

 131922089005نور عبد الجبار حميد رشيد

ادبي ثانوية األميرات األهلية للبنات

 434.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

جامعة بغداد/كلية اللغات

184

 151921015030سجاد حاوي راضي حسين

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 433.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اللغات

185

 171921068006حذيفه سامي محمود علي

ادبي ثانوية منارة شبك للبنين

 433.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية اللغات
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186

 211921206003بكر حسن عبد الهادي علي

 431.0جامعة سامراء/كلية االداب

جامعة بغداد/كلية اللغات

187

 271941010053حسين كاظم كويم شباط

احيائي اعدادية الهندية للبنين

 590.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

جامعة بغداد/كلية اللغات

188

 141942121018تهاني بشار منشد عبود

احيائي ثانوية الرتاج للبنات

 579.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية اللغات

189

 271942145021فاطمه رضا حسن كاظم

احيائي ثانوية الصفوة االهلية للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية اللغات

190

 151941071107رحمان كاظم حطاب باشغ

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 565.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية اللغات

191

 201941001159علي حسين جمعة فتح هللا

احيائي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 563.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية اللغات

192

 291951153028اكرم صايب غازي حسين

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 524.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة بغداد/كلية اللغات

193

 101952102017زهراء محمود شاكر محمود

تطبيقي ثانوية النضال للبنات

 493.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اللغات

194

 151921009194مرتضى حسين صبيح جبر

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 602.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

195

 261921156008حاتم عماد مرزوك راشد

ادبي ثانوية الغسانية المختلطة

 586.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

196

 261921156044مهيمن سلوان حسين رباش

ادبي ثانوية الغسانية المختلطة

 578.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

197

 141922079047ريام حسين خلف عطا هللا

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 578.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

198

 261921156010حسين علي طه عبود

ادبي ثانوية الغسانية المختلطة

 573.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

199

 121921035015ليث جبار عبد الحسين نصيف

ادبي ثانوية الحضر للبنين

 569.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

200

 261921156028علي سعد عبد الحمزه عبود

ادبي ثانوية الغسانية المختلطة

 566.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

201

 141922102045زهراء طالب عبد هللا حمود

ادبي اعدادية المهج للبنات

 564.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

202

 121922125132نورس علي حسين مويز

ادبي اعدادية الرباب للبنات

 557.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

203

 131922071089ندى جميل كريم شمخي

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 551.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

204

 151921020144منتظر منشد شهاب منشد

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 548.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

205

 131922123020زينه طعمه عماره كاظم

ادبي ثانوية السيدة عائشة للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

206

 141922079107مريم فراس سعدون حسين

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 540.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

207

 261922074046نور حيدر علي حسين

ادبي اعدادية هالة بنت خويلد للبنات

 539.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

208

 231921173063محمد عبد الحسن حسون خليف

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 536.0جامعة بغداد/كلية األعالم

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

209

 141921045026عباس كاظم المان علي

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

 536.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

210

 151922045021جنات فوزي مجيد حسن

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 535.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

211

 141922139004اسراء سامي ابراهيم سلمان

ادبي ثانوية الباقيات الصالحات للبنات

 533.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

212

 151921008042حسين كامل جخيور حسوني

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 531.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

213

 141922127026رسل احمد شهاب مهدي

ادبي ثانوية المعالي للبنات

 522.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

214

 141922144006بتول علي جاسم جريذي

ادبي اعدادية االمل للبنات

 521.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

215

 111921156078علي صالح حميد جاجان

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 519.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

216

 151922047079ساره علي محسن محمد

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 514.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

217

 131922079022زهراء عثمان حسين علوان

ادبي ثانوية شمس الحرية للبنات

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

218

 131941016039حيدر نجم محمد كاطع

احيائي ثانوية المتميزين

 546.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

219

 261941029009علي خالد عساف جبر

احيائي ثانوية االمام الباقر(ع) للبنين-الوقف الشيعي

 530.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

220

 121941005026ليث رسول حميد عوده

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 517.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

221

 101942118077غاده اكرم جبير الطيف

احيائي اعدادية العامرية للبنات

 511.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

222

 111941020001ابراهيم طه ناجي علي

احيائي اعدادية النهرين للبنين

 504.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
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223

 151941005157منتظر جالل محمد صالح

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 503.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

224

 211942151018حوراء احمد ابراهيم محمد

احيائي ثانوية تل الزعتر للبنات

 494.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

225

 231942128034زينب جعفر وناس راشد

احيائي ثانوية مصطفى جواد للبنات

 492.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

226

 131952107027فاتن عبد هللا كريم حسن

تطبيقي اعدادية يافا للبنات

 487.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

227

 121951030075علي عزيز محسن عبد الرسول

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

228

 141952194001االء الزهراء ياسين خضير قاطع

تطبيقي ثانوية الريحاني االهلية للبنات

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

229

 141951175011سجاد حسن عودة يونس

تطبيقي ثانوية العصر الجديد للبنين

 466.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

230

 221951020006احمد مازن جبار علي

تطبيقي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 464.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

231

 141951015041معتز طعمة عبد محمد

تطبيقي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 463.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

232

 111952074013ديما صباح عبد الرزاق جابر

تطبيقي ثانوية العقيدة للبنات

 463.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

233

 131951012084قاسم محمد هالل صبح

تطبيقي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 462.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

234

 141951014022مكي قاسم علوان محمد

تطبيقي إعدادية النضال للبنين

 462.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

235

 261941176008علي حامد عبد هللا فرحان

احيائي ثانوية الشجعان للبنين

 615.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

236

 141942127027ضحى صباح طارق ناجي

احيائي ثانوية المعالي للبنات

 610.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

237

 221941034006حسن ريسان حاتم حسن

احيائي اعدادية االطهار للبنين

 598.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

238

 221941100054مرتضى فضل جباره رويض

احيائي ثانوية بغداد االهلية للبنين

 593.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

239

 191941304006بشير كاظم زغير مشتت

احيائي ثانوية النهروان المختلطة

 587.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

240

 221941095016علي خالد خلف محمد

احيائي اعدادية المنار للبنين

 584.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

241

 111941026099محمد خلف سالم عيدان

احيائي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 583.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

242

 261942120014االء علوان زبون سلمان

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

 580.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

243

 221941034010عامر شعالن شكر نعمه

احيائي اعدادية االطهار للبنين

 578.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

244

 261941011054رسول فليح محمد جفيل

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 569.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

245

 261942091029هاجر حميد سالم علي

احيائي اعدادية الحفرية للبنات

 565.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

246

 231941010013انمار قاسم كيطان خضير

احيائي اعدادية المشروع للبنين

 565.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

247

 211941081021عبدالرحمن حامد مهدي صالح

احيائي اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 558.0جامعة بغداد/كلية األعالم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

248

 191941007009احمد حميد خلف خليفة

احيائي اعدادية الخالدية للبنين

 556.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

249

 101942084029عبير فاضل عبد الجبار شرهان

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 556.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

250

 201941019149منذر سلمان حسين عبد هللا

احيائي اعدادية الحويجة للبنين

 553.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

251

 151942046167مريم رجب عبيد جباره

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 552.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

252

 111942116006بان عالء حسين ناجي

احيائي ثانوية مؤتة للبنات

 551.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

253

 111941026082علي منصور علي زكري

احيائي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 549.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

254

 101941155012خطاب جمعه فرحان حميد

احيائي ثانوية صقر قريش المختلطة

 538.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

255

 151951003034علي سالم عبد االمير كاظم

تطبيقي اعدادية العراق الناهض للبنين

 598.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

256

 111952129001أستبرق موسى ابراهيم اسماعيل

تطبيقي ثانوية تل السمر للبنات

 573.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

257

 141951050023علي عباس تايه زعول

تطبيقي ثانوية محمد باقر العلوم للبنين

 560.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

258

 231951185009مصطفى عيسى راضي جاسم

تطبيقي ثانوية المرتضى المختلطة

 539.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

259

 151952047001اسراء حسين عبد الكريم رحيم

تطبيقي اعدادية الهدى للبنات

 536.0جامعة بغداد/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم
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260

 111952142009زهراء محمد ثجيل مطر

تطبيقي ثانوية ارض الخيرات للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

261

 111951018054عمر وليد جاسم محمد

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 502.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

262

 291951106011زين العابدين عدنان مدلول ساجت

تطبيقي أعدادية ابي تمام المختلطة

 490.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

263

 241951014020حسين علي كاظم مهدي

تطبيقي اعدادية النضال للبنين

 485.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

264

 121952401001أمنه طالب عبود فالح

تطبيقي الخارجيات

 484.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

265

 141922071017رفقه محمد واصف كاظم

ادبي ثانوية  14تموز للبنات

 665.0جامعة بغداد/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

266

 151921018092علي عطا عبد سلمان

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 641.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

267

 131922086010اية علي باقر عباس

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 635.0جامعة بغداد/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

268

 261921175018محمد ظاهر درويش حمد

ادبي ثانوية مدينة المدن المختلطة

 596.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

269

 141921024052حسين خير هللا غضبان دخيل

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 591.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

270

 141922069048مريم فاضل جاسب محسن

ادبي ثانوية االبتهال للبنات

 571.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

271

 141921038045حسين انوار عطية زاير

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

 550.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

272

 261922083055مريم محمد خليفه اسود

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 545.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

273

 141921012056محمد عبد هللا ناصر ثامر

ادبي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 539.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

274

 101921014031عبد الرحمن أحمد أبراهيم محمود

ادبي اعدادية القدس للبنين

 538.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

275

 101922133069مريم عبد العزيز سالم عزيز

ادبي ثانوية التألف للبنات

 537.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

276

 231921027025حمزة فلح حسن جسام

ادبي ثانوية الصديق للبنين

 535.0قبول مباشر

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

277

 261921026032عباس نجم ناجي فجر

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 533.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

278

 231922126016خديجة حسين علي حمود

ادبي ثانوية قرطبة للبنات

 529.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

279

 121922093014زهراء جابر علي حسين

ادبي ثانوية الخلود للبنات

 527.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

280

 221941006008حسن جهاد لهوين عبد

احيائي اعدادية البطحاء للبنين

 640.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

281

 131942110005االء حسين علي ناجي

احيائي ثانوية بنت الهدى للبنات

 583.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

282

 151942055119نور الهدى جالل عبد الحسن عليوي

احيائي اعدادية السيدة نرجس للبنات

 581.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

283

 221941099008جواد هديب حسين شبوط

احيائي ثانوية الدر االهلية للبنين

 575.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

284

 141942093069فاطمه ناجي عبد الساده مزعل

احيائي ثانوية النزاهة للبنات

 575.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

285

 131942098008ابرار جبار صحن كريم

احيائي اعدادية الشعب للبنات

 575.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

286

 121942098031رقيه كاظم راضي عباس

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 569.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

287

 221951028030حيدر محسن محمد عطوان

تطبيقي اعدادية الرفاعي للبنين

 582.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

288

 131951012056سجاد مصطفى حسين رويعي

تطبيقي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 579.0جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم الشبكات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

289

 101951011045ليث احمد فاضل كواد

تطبيقي اعدادية االسراء للبنين

 519.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

290

 241921151002جالل جاسم عبيد كيطان

ادبي ثانوية الفاضلية للبنين

 582.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

291

 131922094017حنين علي مطيليج ثابت

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 503.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

292

 101922133032زهراء عباس محمد حويجم

ادبي ثانوية التألف للبنات

 490.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

293

 111921165009عبد هللا رياض جودي خضير

ادبي ثانوية الكرار المختلطة

 489.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

294

 111922168004فاطمة باسم عبد عباس

ادبي ثانوية القدس المختلطة

 482.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

295

 231922126060نور الهدى كامل عبد الكاظم حسين

ادبي ثانوية قرطبة للبنات

 593.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

296

 101922104001أروى أيمن ابراهيم نعمي

ادبي ثانوية االيالف للبنات

 579.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات
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297

 121922090009تبارك عبد الكريم عبد الجليل والي

ادبي اعدادية االزدهار للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

298

 151922051023حنين حميد مرعيد محمد

ادبي اعدادية الماثر للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

299

 131922103083مريم ياسين ثامر محمد

ادبي اعدادية حطين للبنات

 562.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

300

 111922077019رواسي صفاء عباس سلمان

ادبي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

301

 111922114008حوراء ادريس عبد االمير محسن

ادبي اعدادية المنهل للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

302

 141922079007اشواق عامر سلمان علي

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 542.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

303

 121922102064ساره محمد علوان عنفوص

ادبي أعدادية الفاطميات للبنات

 534.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

304

 141922079129هبه زهير عباس محمد

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 515.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

305

 111922114012دعاء حسين علي عبد

ادبي اعدادية المنهل للبنات

 513.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

306

 141922070083مريم علي عوده حسين

ادبي ثانوية فدك للبنات

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

307

 101922110070طيبه ضياء جاسم حميد

ادبي اعدادية البطولة للبنات

 509.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

308

 111922104046ساره قيس علي حسين

ادبي ثانوية ذات العيون للبنات

 509.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

309

 111922133016زينب صالح حميد جاجان

ادبي ثانوية المعرفة للبنات

 506.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

310

 141922088020حوراء محمد رضيوي اسمر

ادبي ثانوية زهرة الهدى للبنات

 504.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

311

 141922100069غفران مالك عطيه فتاح

ادبي اعدادية الفداء للبنات

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

312

 111922072068طيبه وليد اسماعيل علوان

ادبي اعدادية البتول للبنات

 494.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

313

 101922089010خالده شاذل محسن مجيد

ادبي ثانوية الخضراء للبنات

 486.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

314

 121922134133فاطمه فوزي خطاب كامل

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 485.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

315

 261922126097هبه كريم عمران طعان

ادبي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 484.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

316

 151922049002احرار هادي علي دهش

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 483.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

317

 261942091003ايه علي صباح عبد الحسن

احيائي اعدادية الحفرية للبنات

 576.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

318

 141942101006بنين ماجد حسن محمد

احيائي ثانوية الصمود للبنات

 563.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

319

 111942158002ايمان سلمان احمد عبيد

احيائي ثانوية ابراهيم الخليل المختلطة

 533.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

320

 131942091024اوراد رعد عبد الستار ياسين

احيائي اعدادية االنتصار للبنات

 522.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

321

 111942084008اسيل علوان فرج درويش

احيائي اعدادية حماة للبنات

 522.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

322

 111942080088ساره حيدر علي سعيد

احيائي اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 520.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

323

 111942091037ساره هادي مردان نعمه

احيائي ثانوية ظفار العلمية للبنات

 514.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

324

 161952302009نور الهدى ثنوان عبد الحسين كهيمي

تطبيقي ثانوية الينابيع المختلطة

 479.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

325

 111952070013سجى هيثم محمد صكبان

تطبيقي اعدادية االمال للبنات

 464.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

326

 111922082009سجى احمد جاسم خلوف

ادبي ثانوية عائشة للبنات

 478.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

327

 141922102076ضحى عايد فاضل منعثر

ادبي اعدادية المهج للبنات

 470.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

328

 141922085012شهد احمد هادي مهدي

ادبي ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعي

 437.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

329

 111922074039شهد شاكر محمود علي

ادبي ثانوية العقيدة للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

330

 121922098083نور الهدى عقيل كاظم ابراهيم

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

331

 111922111066فاطمه حامد حسين طرفه

ادبي اعدادية ابابيل للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

332

 111922136093نبأ محمد شاكر دوحي

ادبي اعدادية العقيلة االدبية للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

333

 111922094052شيماء خضير عباس علوان

ادبي ثانوية عدن للبنات

 431.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي
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334

 141922139007ايات صباح نعوم سلمان

ادبي ثانوية الباقيات الصالحات للبنات

 430.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

335

 211922147003أيه غازي وهيب خلف

ادبي اعدادية الخيزران للبنات

 430.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

336

 151922040100عذراء حسين جبر جاسم

ادبي اعدادية العقيلة للبنات

 466.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

337

 111922111016ايه حسن سلمان حسن

ادبي اعدادية ابابيل للبنات

 456.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

338

 111922139008اسراء عبد هللا جاسم صالح

ادبي ثانوية الميسرة للبنات

 455.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

339

 141922139064همسة محمود فيصل عبود

ادبي ثانوية الباقيات الصالحات للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

340

 141942077009بنين عبد االمير كمر صبح

 509.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

341

 151922047123نور الهدى سعدون عبد الكريم غالم

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 596.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

342

 141921003134مؤمل عدنان دنيثه درويش

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 564.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

343

 131922086033رسل عبد الرزاق حميد جاسم

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 564.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

344

 101922109018ايه حكمت محمد محمود

ادبي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 562.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

345

 141922106009ديار نصرت عز الدين محمد

ادبي ثانوية المعرفة للبنات

 558.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

346

 151922049071فاطمه عبد النبي هاشم دفار

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 553.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

347

 121921048027حسين سعد غني حسن

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 548.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

348

 131922126046يقين عيسى يحيى راشد

ادبي ثانوية المناهل للبنات

 544.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

349

 141922107036هاجر ايسر خالد محمود

ادبي ثانوية الخنساء للبنات

 540.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

350

 241921008017حيدر عبادي تقي قاسم

ادبي اعدادية الدغارة للبنين

 531.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

351

 111921180104عبد هللا نوفل عبد المنعم عبد الجبار

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية

 524.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

352

 111922089090عسل عالء احمد حمادوش

ادبي ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

353

 191921078001أمين شهيد صبر سعيد

ادبي اعدادية األوفياء للبنين

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

354

 121922125075زينب محسن عوده تركي

ادبي اعدادية الرباب للبنات

 509.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

355

 101921027072علي عبد الكريم عبد هللا موسى

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 492.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة بغداد/كلية اآلداب

356

 141922088024رسل كامل صبر سلمان

ادبي ثانوية زهرة الهدى للبنات

 487.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

357

 111922112119ليلى باسم محمد اعريبي

ادبي اعدادية االخالص للبنات

 485.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

358

 141922108071هديل جميل محسن شبل

ادبي ثانوية االمال للبنات

 478.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

359

 121922091013زهراء ابراهيم حسين علي

ادبي اعدادية التضحية للبنات

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

360

 111922158005عذراء سعدي احمد فارس

ادبي ثانوية ابراهيم الخليل المختلطة

 472.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

361

 141922102094فاطمه صالح عبد الرزاق سويحن

ادبي اعدادية المهج للبنات

 471.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

362

 261921013172مرتضى حسين علي محمد

ادبي اعدادية حلب للبنين

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

363

 111922106024حوراء عدنان فاضل حمد

ادبي اعدادية رفيدة للبنات

 462.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

364

 141922092002اسراء عبد الستار محمد عزيز ابراهيم

ادبي ثانوية ريحانة الرسول للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

جامعة بغداد/كلية اآلداب

365

 131921012030حسام الدين عبد الحسين الزم عبد هللا

ادبي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 461.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اآلداب

366

 141921019149مصطفى عبد الجليل جمعه جباره

ادبي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 461.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

367

 141921061061علي حمزه حسين عاجل

ادبي اعدادية شفق النور للبنين

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اآلداب

368

 141922102108مريم نجاح صواف بدران

ادبي اعدادية المهج للبنات

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

369

 111922127036مريم عالء كريم سبع

ادبي اعدادية النهار للبنات

 458.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

370

 111922086014رسل حربي عباس جاسم

ادبي ثانوية عشتار للبنات

 456.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

احيائي اعداية الهدى للبنات
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371

 141921026037حسين عالء احمد هواس

ادبي اعدادية دار الحكمة للبنين

 455.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

372

 141921013110عمر نمير سعدي خلف

ادبي إعدادية المروج للبنين

 451.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

373

 151921006105محمد ياسين علي مير حسين

ادبي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 449.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

374

 131922103035زهراء جاسم فرهود جبر

ادبي اعدادية حطين للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

375

 131922130053نوره عباس محمود شاكر

ادبي اعدادية زها حديد للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

376

 141921208114علي جبار حسين طعيمة

ادبي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 448.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

377

 111922095003افراح كريم حواس صدام

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 447.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

جامعة بغداد/كلية اآلداب

378

 141921049079محمد معن محمد حسن

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 446.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

379

 141922067112مريم كريم غني درويش

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

380

 111922139024مارينا حسين سالم جدوع

ادبي ثانوية الميسرة للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية اآلداب

381

 151922042101نور هادي عبيد فنجان

ادبي اعدادية النجاة للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

382

 111921017002احمد حسين جاسم محمد

ادبي ثانوية ابن سينا للبنين

 444.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

383

 151921013073مؤمن مقداد جاسم جبر

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 443.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

384

 141922222026ربى حمزه حامد رهيف

ادبي ثانوية الوركاء المسائية للبنات

 443.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

جامعة بغداد/كلية اآلداب

385

 121921171011عبد الكريم نجاح فارس فرحان

ادبي ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطة

 443.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

386

 111922130009بلسم ذياب حمد فياض

ادبي ثانوية االالء للبنات

 443.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

387

 111922070016انتصار قيس عبد الواحد مطر

ادبي اعدادية االمال للبنات

 442.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب

388

 101942115016اية ميثم حميد حسين

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 533.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

جامعة بغداد/كلية اآلداب

389

 151942055129نور رعد كاظم بكي

احيائي اعدادية السيدة نرجس للبنات

 529.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب

390

 121922104024ضحى محمد مجيد سلمان

ادبي ثانوية االنوار للبنات

 496.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

391

 121922112018بنين عباس جري محمد

ادبي اعدادية النصر للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

392

 121922134168نرجس ناصر حلو راجي

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 476.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

393

 211921074012احمد مزاحم سلمان احمد

ادبي اعدادية بيخال للبنين

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

394

 151922045012ايه محسن طاهر موسى

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

395

 141922110111طيبه جمال فاضل عباس

ادبي اعدادية زينب للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

396

 211921013026سيف طه زيدان خلف

ادبي اعدادية كنعان للبنين

 459.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

397

 141921005047عبد هللا محمد محمود ريحان

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنين

 457.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

398

 151922053081نور فاضل سلمان جبار

ادبي اعدادية زها حديد للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

399

 121922125138هجران سلمان محمد سيد

ادبي اعدادية الرباب للبنات

 449.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

400

 231921052042زيد دحام صكب عمران

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 447.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

401

 111921034040عمر شاكر عبد هللا احمد

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 447.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

402

 121921009115سجاد مهدي هويدي خير هللا

ادبي اعدادية العراق للبنين

 443.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

403

 111922095097فاطمة مسلم عبد اللطيف مسلم

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 440.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

404

 121922090016رسل صادق خضير عباس

ادبي اعدادية االزدهار للبنات

 440.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

405

 121942110055زهراء محمد رؤوف حمودي محمد رؤوف

احيائي اعدادية الكاظمية للبنات

 532.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

406

 101952119010دانيه محمد منير حسين

تطبيقي اعدادية الفاروق للبنات

 574.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

407

 131921026053عبد الخالق كريم زغير عبد السادة

 444.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

ادبي اعدادية وادي الرافدين للبنين
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408

 151921013091مرتضى حسن فالح طاهر

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 438.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

409

 211921086012قاسم هادي خليل ابراهيم

ادبي ثانوية النازحين الرابعة المختلطة

 438.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

410

 131921017101مصطفى منذر نوري حسين

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

411

 111922112061زهراء علي حمدان مهدي

ادبي اعدادية االخالص للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

412

 111921015108مصطفى فيصل علي حسين

ادبي اعدادية العامل للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

413

 121922103052نور آياد شكر محمود

ادبي ثانوية الوفاق للبنات

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

414

 141922401049زهراء خلف كاظم مفتن

ادبي الخارجيات

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

415

 131921025015حيدر حسين خميس خلف

ادبي اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنين

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

416

 141922115002اسراء قيس عيسى حسين

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

417

 151922041053فاطمه رعد دواش عذافه

ادبي اعدادية المسرة للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

418

 121922134112ضحى سامي محمد عبد هللا

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 433.0قبول مباشر

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

419

 111921025001أحمد طه علي عناد

ادبي اعدادية الروافد للبنين

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

420

 101922096024حوراء عصام صاحب كريم

ادبي اعدادية البيان للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

421

 131922109051منار فؤاد حميد هليل

ادبي اعدادية الرشد للبنات

 431.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

422

 131922075040نور صابر طاهر رضا

ادبي ثانوية االستقالل للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

423

 141922072065سرور كريم كاظم ولي

ادبي ثانوية سومر للبنات

 429.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

424

 111922111005اسيا جاسم جبر محمود

ادبي اعدادية ابابيل للبنات

 428.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

425

 151942045050ساره فاضل زامل خلف

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 504.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

426

 111951009083مصطفى عبد الغفور صادق عوض

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

427

 261921026060محمد نجم ناجي فجر

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 480.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

428

 101922113075مريم عبد الرحمن احمد حمدان

ادبي اعداية المعراج للبنات

 478.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

429

 121922126015مريم حسن هجول خلف

ادبي ثانوية االنتصار للبنات

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

430

 141921031075مرتضى كريم زغير عنبر

ادبي ثانوية سامراء للبنين

 449.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

431

 141922075006اسراء فرج جبار حسن

ادبي اعدادية صفية للبنات

 447.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

432

 261921030005حسين جميل زاير صخي

ادبي ثانوية شباب اليوم للبنين

 446.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

433

 101922110044روزان ماجد رشيد فضه

ادبي اعدادية البطولة للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

434

 231921031008احمد فالح محسن عباس

ادبي اعدادية السجاد للبنين

 444.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

435

 111922121013حوراء محمد كاظم دحام

ادبي ثانوية الرباط للبنات

 443.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

436

 261922083015حوراء حازم دحل زغير

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 443.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

437

 141922088049فاطمه كاظم حسين علي

ادبي ثانوية زهرة الهدى للبنات

 442.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

438

 111921034051نشأت مصطفى ياسين ضيف

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 442.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

439

 111921156073عبد هللا مدحي هادي عواد

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 442.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

440

 231921010007احمد عايد كاظم عبد

ادبي اعدادية المشروع للبنين

 441.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

441

 121921172007بكر ناصر احمد علي

ادبي ثانوية الياسمين المختلطة

 441.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

442

 111922085016حنين اسماعيل ضبع عوده

ادبي اعداديه االنوار للبنات

 440.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

443

 111922136011ايات سعدون عبد شندي

ادبي اعدادية العقيلة االدبية للبنات

 438.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

444

 101921017018رائد عامر جاسم محيميد

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 437.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية
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445

 111922070077فاطمه جواد كاظم عطيه

ادبي اعدادية االمال للبنات

 437.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

446

 141921003156مرتضى علي حسين شتوي

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

447

 151921001017جعفر مهدي طريفي موشر

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

448

 151922049046زينب حسين مريمر حميد

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

449

 111922158009مريم قحطان عدنان اسماعيل

ادبي ثانوية ابراهيم الخليل المختلطة

 436.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

450

 111921029035عبد الرحمن صالح عناد خضير

ادبي اعدادية الشاكرين للبنين

 436.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

451

 261922111001أيه عالء الدين سمين حابس

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

452

 111921054045مثنى كاظم حمزة عويد

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

453

 141921012041علي زهير ضاحي عباس

ادبي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

454

 141922074049رنا صفاء صالح الدين احمد

ادبي اعدادية عائشة للبنات

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

455

 121922092004ايه محمد جاسب حطاب

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 434.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

456

 141922067084طيب وليد عبد الحميد محمود

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

457

 141922121032منى فخري جايد حبيب

ادبي ثانوية الرتاج للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

458

 151921013102مصطفى فيصل كاطع جاسب

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 433.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

459

 101921040013امير ياسين دليمي محمد

ادبي ثانوية الواسطي للبنين

 432.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

460

 211922101021زينب محمود منعم عبد الستار

ادبي ثانوية عائشة للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

461

 211922179026دعاء رعد طه رحمن

ادبي اعدادية ليلى قاسم للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

462

 141922093098والء عامر جبر مساعد

ادبي ثانوية النزاهة للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

463

 231921173049علي حيدر عبيد محمد

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

464

 261921175013سيف علي شديد محمد

ادبي ثانوية مدينة المدن المختلطة

 431.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

465

 151922052026هاجر فاضل محيسن حمد

ادبي ثانوية الرباب للبنات

 431.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

466

 141921027073علي رياض سامي رحمن

ادبي اعدادية النجاح للبنين

 431.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

467

 211922150004اسراء جاسم محمد حسن

ادبي ثانوية القوارير للبنات

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

468

 211921040007حيدر موسى جعفر عباس

ادبي ثانوية القلعه للبنين

 430.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

469

 151922044098كوثر حيدر حسين محسن

ادبي اعدادية الرميلة للبنات

 430.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

470

 141922073077صديقه علي نعمه فرج

ادبي اعدادية النعيم للبنات

 429.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

471

 121922118045غدير قيس عوده علوان

ادبي اعدادية العزة للبنات

 429.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

472

 151922049008ايات علي محسن جبر

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 428.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

473

 261921016013زياد جاسب صالح عبد

ادبي اعدادية االبرار للبنين

 428.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

474

 271921038043سجاد حسين عبيد شعالن

ادبي اعدادية الياقوت للبنين

 427.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

475

 111922104045زينب منصور ثامر ناصر

ادبي ثانوية ذات العيون للبنات

 427.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

476

 111921029079ياسر نصيف جاسم علوان

ادبي اعدادية الشاكرين للبنين

 426.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

477

 231921011085كاظم حسين مجيد علوان

ادبي اعدادية صنعاء للبنين

 425.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

478

 111922128031هدى سعدون صكب حميد

ادبي ثانوية بنات العراق للبنات

 424.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

479

 141921207008سامر هادي سلمان محمد

ادبي ثانوية الغدير المسائية للبنين

 424.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

480

 101942109004استبرق خالد احمد جاسم

احيائي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 469.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

481

 111942084188هدى سرحان كامل محمد

احيائي اعدادية حماة للبنات

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية
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482

 271941011020حسن قيس عباس حمود

احيائي اعدادية الفتح للبنين

 464.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

483

 101952094021عائشه تركي سعود كاظم

تطبيقي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 444.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

484

 141922111074نيبال غسان كاظم هادي

ادبي اعدادية الكرامة للبنات

 554.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية األعالم

485

 261921016011حيدر حسين جميل كنبر

ادبي اعدادية االبرار للبنين

 543.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية األعالم

486

 151921001118مؤمل ليث مزهر عبد الكريم

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 537.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية األعالم

487

 141922083007دعاء بشار سلمان سلطان

ادبي ثانوية الفضائل للبنات

 535.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية األعالم

488

 121922099013بنين محمد كاظم حسين

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 530.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية األعالم

489

 111921165011عبد هللا مهدي محمد عبد هللا

ادبي ثانوية الكرار المختلطة

 528.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية األعالم

490

 111922109097هبة محمد ميزر عباس

ادبي اعدادية البصرة للبنات

 521.0قبول مباشر

جامعة بغداد/كلية األعالم

491

 111921156005احمد ثامر سعيد خلف

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 516.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية األعالم

492

 111922094058عال محمد حنوف محمد

ادبي ثانوية عدن للبنات

 509.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية األعالم

493

 101921011006احمد عبد الجليل عباس علي

ادبي اعدادية االسراء للبنين

 509.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية األعالم

494

 131921007010جعفر كامل عبد الواحد محسن

ادبي اعدادية المثنى بن حارثة للبنين

 495.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية األعالم

495

 111922112007آيه طارق ماي اسد

ادبي اعدادية االخالص للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية األعالم

496

 261921021001احمد حسين عبد الرضا عذاب

ادبي اعدادية بدرة للبنين

 495.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية األعالم

ادبي اعدادية النجاة للبنات

 493.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة بغداد/كلية األعالم

 491.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية األعالم
جامعة بغداد/كلية األعالم

زينب كريم زيدان حسوني

497

151922042053

498

 111921180181مصطفى حسين كريم ياسين

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية

499

 141921049084مصطفى فاخر الزم صالح

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 488.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

500

 111921156075عثمان سامي هاشم نوار

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 488.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بغداد/كلية األعالم

501

 121921035020منتظر حسين حسن كاظم

ادبي ثانوية الحضر للبنين

 487.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة بغداد/كلية األعالم

502

 111922401053سميرة رعد عبد الستار علي

ادبي الخارجيات

 486.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية األعالم

ادبي اعدادية الشاكرين للبنين

 485.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية األعالم

 556.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية األعالم

 605.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة بغداد/كلية األعالم
جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

برزان رحيم عزيز خضير

503

111921029011

504

 111941007017كاظم مالك كاظم منديل

احيائي اعدادية الخبير للبنين

505

 101951026065عبد هللا احمد فاضل احمد

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

506

 141922104018زينب ثامر نصيف جاسم

ادبي ثانوية بدر الكبرى للبنات

 574.0جامعة النهرين/كلية الحقوق

507

 221921033048محمد قصي خضير محمد

ادبي اعدادية الشباب للبنين

 535.0قبول مباشر

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

508

 131921030027عباس حسن عباس مجيد

ادبي اعدادية السياب للبنين

 527.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

509

 241921030042ضرغام هادي هجول طراد

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 493.0جامعة القادسية/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

510

 221921078012علي جنديل شرشاب حسن

ادبي ثانوية الجهاد للبنين

 483.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

511

 141921030050علي حسين علي فرحان

ادبي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 471.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

512

 261921015086يوسف اسامه عبد الكاظم علي

ادبي اعدادية نور المصطفى للبنين

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

513

 131921001047عبد الرحيم خالد عبد الرحيم ظاهر

ادبي اعدادية االعظمية للبنين

 451.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

514

 121922098035رقيه كاظم رحيم كاطع

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 450.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

515

 211922102037نبأ نزار حسين جواد

ادبي اعدادية الفاضالت للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

516

 151921002060حيدر شاكر قاسم عالوي

ادبي اعدادية البراق للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

517

 211922124003بروج علوان حمادي علوان

ادبي ثانوية تلمسان للبنات

 443.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

518

 261921176066يونس احمد نايف جوده

ادبي ثانوية الشجعان للبنين

 440.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة
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519

 131921012057سجاد ماجد عبد الحسين محمد

ادبي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 439.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

520

 151922401036شهد كاظم عبود لفته

ادبي الخارجيات

 439.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

521

 121922102090فاطمه عبد الرسول علي داود

ادبي أعدادية الفاطميات للبنات

 437.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

522

 111921052094مهدي ماجد مطر هتيمي

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 436.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

523

 311921011021محمد صفاء سلمان محمد

ادبي ثانوية حمرين للبنين

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

524

 211821010005أحمد سمير محسن هادي

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 432.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

525

 261921013011احمد مهدي هالل فرهود

ادبي اعدادية حلب للبنين

 431.0جامعة الكوفة/كلية االثار

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

526

 211922181009تبارك عمار صبحي محمود

ادبي ثانوية الصديقة للبنات

 430.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

527

 261921156029عمار حسين علي عباس

ادبي ثانوية الغسانية المختلطة

 428.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

528

 261921030006حسين علي حسين احمد

ادبي ثانوية شباب اليوم للبنين

 428.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

529

 211922129030نهى فاضل هزبر هادي

ادبي ثانوية الوديعة للبنات

 428.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

530

 131921031017ضرغام عباس قاسم فهد

ادبي اعدادية المستنصرية للبنين

 428.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

531

 111922106046ضحى مؤيد عدنان احمد

ادبي اعدادية رفيدة للبنات

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

532

 261942074070مريم ستار جبار شحاذه

احيائي اعدادية هالة بنت خويلد للبنات

 462.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

533

 151952050009فاطمه حمزه رستم مرزا

تطبيقي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 446.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

534

 261951036010محمد عباس فيصل شوندي

تطبيقي اعدادية جصان للبنين

 444.0جامعة واسط/كلية الزراعة

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

535

 151952080042موج مناف مهدي رؤوف

تطبيقي اعدادية سمية المسائية للبنات

 441.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

536

 261942111026زينه خالد عبد فنجان

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنات

 696.0جامعة النهرين/كلية الطب

الجامعة المستنصرية/كلية الطب

537

 221941400022حسين مالك كريم هادي

احيائي الخارجيون

 684.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

538

 191941009201عمار ضياء صالح محمد

احيائي اعدادية الفلوجة للبنين

 683.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان

539

 261941010135علي حسين علي عبد الحسين

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 679.0جامعة النهرين/كلية الصيدلة

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

540

 141951029008حسين خريج يازع سيد

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 596.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

541

 121951020032محمد رحمان عبد احمد

تطبيقي ثانوبة ذو النورين المختلطة

 554.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

542

 161951139132مهند حميد نايف مرعيد

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 553.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

543

 161951002046حسين رعد عبد هللا مولف

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنين

 552.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

544

 101951021010عبد الحميد محمد سعدون عبد الهادي

تطبيقي اعدادية بدر الكبرى للبنين

 544.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

545

 191951011050عمر صباح مجبل فرحان

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 544.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

546

 231951051009حسين حمزه عبيد طفيل

تطبيقي اعدادية كوثا للبنين

 537.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

547

 221951018031علي نعيم خريبط كاظم

تطبيقي اعدادية الشطرة للبنين

 534.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

548

 141951016004احمد رحيم زغير خيون

تطبيقي إعدادية الجمهورية للبنين

 533.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

549

 191951067062وضاح عازل غزال حسين

تطبيقي اعدادية بروانة للبنين

 533.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

550

 101951003020عبد الرحمن علي عبد الحسين جبر

تطبيقي ثانوية الكرخ للبنين

 532.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

551

 131952074016منار علي حسن حميد

تطبيقي اعدادية الوزيرية للبنات

 530.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

552

 101951011035عبد هللا محمد احمد مفيض

تطبيقي اعدادية االسراء للبنين

 529.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

553

 131952401016سجى محمد حسون مطير

تطبيقي الخارجيات

 524.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

554

 161951054011حمزه عباس حميد حاتم

تطبيقي ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنين

 524.0جامعة البصرة/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

555

 111951042001ابراهيم عامر حسين شيحان

تطبيقي اعدادية الجوالن للبنيبن

 524.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني
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556

 141951021026زيد علي عطية بدن

تطبيقي اإلعدادية النظامية للبنين

 522.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

557

 151951013008امير حسن حلو عبد

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

 530.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

558

 101951154007مصطفى عطا هللا تركي فليح

تطبيقي ثانوية الزخرف المختلطة

 526.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

559

 151951018005احمد محسن ناجي عبد

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 524.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

560

 261951011009حسن عذاب عيسى عليوي

تطبيقي اعدادية الزبيدية للبنين

 520.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

561

 211951026020عباس غسان حميد مجيد

تطبيقي ثانوية الفارابي للبنين

 518.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

562

 131951002022عباس عدي سعدون محسن

تطبيقي اعدادية االمام الصادق للبنين

 514.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

563

 121951030051عباس حسين مجيد حميد

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 513.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

564

 161951085023حسن محمود محمد يوسف

تطبيقي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 512.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

565

 161951007107مؤمل عبد كاطع مزعل

تطبيقي اعدادية البصرة للبنين

 508.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

566

 161951352124علي باسم عواد عبد الجليل

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 538.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

567

 221951023027علي كنو بلعوط جوده

تطبيقي اعدادية الدواية للبنين

 537.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

568

 281951022026حسين علي محسن صالح

تطبيقي اعدادية ابن زيدون للبنين

 506.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

569

 101951019053ضاري عبد الستار صالح حمادي

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 526.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

570

 221951363057موسى فالح حسن علي

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنين

 514.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

571

 141952121014صابرين كاظم محمد حبيب

تطبيقي ثانوية الرتاج للبنات

 490.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

572

 191941337093مروان ستار عبد هللا علي

احيائي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 608.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

573

 221951019011ستار جبار عبد الرضا خافور

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 520.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

574

 231951027012حسين علي محمد خضير

تطبيقي ثانوية الصديق للبنين

 498.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

575

 141942132037زينب عدنان نعيم سعيد

احيائي ثانوية الصباح االهلية للبنات

 629.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

576

 141941017027حسين جاسم رحيم حسين

احيائي إعدادية المقدام للبنين

 626.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

577

 151941003088مقتدى حازم عطيه بسه

احيائي اعدادية العراق الناهض للبنين

 624.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

578

 141942225032حوراء حسين مطشر كاطع

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 623.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

579

 141942133057شمس سمير مجيد جاسم

احيائي اعدادية الناصرة للبنات

 609.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

580

 151941005042حسين لطيف ثامر جبر

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 607.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

581

 141942133056سجى مؤيد عيسى هاشم

احيائي اعدادية الناصرة للبنات

 607.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

582

 151942080053رقيه قاسم عليوي متعب

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 605.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

583

 271941015043غيث علي عبد علي

احيائي اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنين

 601.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

584

 131942103027زهراء محمد مغامس شامول

احيائي اعدادية حطين للبنات

 596.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

585

 141942140037حوراء عباس عبد الحسين موزان

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 595.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

586

 141942095049سكينه حسن علي حسين

احيائي ثانوية ذات الصواري للبنات

 595.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

587

 141942143021فيحاء عبد الجليل دايش مطر

احيائي اإلعدادية المركزية للبنات

 594.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

588

 111942077041شهد كاظم حسن علوان

احيائي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 591.0جامعة النهرين/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

589

 141941011120محمد عمر محمد شهاب

احيائي إعدادية بطل خيبر للبنين

 588.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

590

 191942201014زهراء ثوري علي جواد

احيائي ثانوية عنه الشرقية للبنات

 587.0جامعة النهرين/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

591

 281952078030طيبه شاكر محمود احمد

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 471.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

592

 121941031081زين العابدين قاسم محمد علي

احيائي اعدادية العقاد للبنين

 565.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات
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593

 141941008097مثنى عامر محمد علي

احيائي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 560.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

594

 121941026046حسن كاظم محي حسين

احيائي اعدادية النور للبنين

 554.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

595

 241941016057ضياء عامر خوام لذيذ

احيائي اعدادية غماس للبنين

 547.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

596

 151942048040رسل عبد الكريم حميد صيهود

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 547.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

597

 141952110034كوثر حسين قاسم علي

تطبيقي اعدادية زينب للبنات

 498.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

598

 131951008038علي سلمان روضان خانكه

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 489.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

599

 141952105031هاجر محمد غزيل حسين

تطبيقي ثانوية ايالف للبنات

 487.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

600

 231951013010حيدر محمد عبد الواحد عرسان

تطبيقي اعدادية االمام للبنين

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

601

 231951198011علي سالم فرحان صالح

تطبيقي ثانوية الفالح المختلطة

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

602

 141951047074كاظم جواد كاظم منصور

تطبيقي اعدادية النهوض للبنين

 473.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

603

 221951031037محمد فرحان وطن شحيل

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 473.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

604

 141952100031مريم نعيم محمد سلمان

تطبيقي اعدادية الفداء للبنات

 472.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

605

 131951008063مرتضى سفيان جميل ياسين

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 470.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

606

 121922100006بتول امجد عمران عناية

ادبي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 570.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية القانون

ادبي أعدادية الفاطميات للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية القانون

 486.0جامعة بغداد/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية
الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

زينب صفاء عبد بشير

607

121922102059

608

 151921015018حسين عامر محمد علي سياكا

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

609

 131921011109منتظر سلمان محسن كاظم

ادبي اعدادية ابابيل للبنين

 485.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

610

 111922108074فاطمه زامل خذيه راضي

ادبي ثانوية زبيدة للبنات

 477.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

611

 101921005008امير علي عبد العزيز صالح

ادبي اعدادية العراقي للبنين

 477.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

612

 141921174079محمد جواد كاظم كطن

ادبي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 548.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

613

 141922079067ساره قاسم جميل عباس

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 548.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

614

 261921156025عبد الرحمن حميد جبار فرحان

ادبي ثانوية الغسانية المختلطة

 546.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

615

 151922050056سجا كريم عجرم حسين

ادبي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

616

 211921051018سجاد حسين نجم عبد

ادبي ثانوية المغيرة للبنين

 542.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

617

 141922109004اسراء عباس خضير عباس

ادبي ثانوية الشمائل للبنات

 541.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

618

 261921013098عبد هللا ناصر حسين ياسين

ادبي اعدادية حلب للبنين

 540.0جامعة سامراء/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

619

 261921016001احمد داود سلمان حسين

ادبي اعدادية االبرار للبنين

 538.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

620

 261922083025زينب عالوي محمد مظلوم

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 532.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

621

 111922165004رفل ياسين علي فرحان

ادبي ثانوية الكرار المختلطة

 528.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

622

 111921160012رسول سعدي جسام محمد

ادبي ثانوية احباب المصطفى المختلطة

 524.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

623

 141921026007احمد علي صاحب كزار

ادبي اعدادية دار الحكمة للبنين

 520.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

624

 141921037127سجاد عامر ظاهر محيبس

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 520.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

625

 261921013056زهير ماجد حمزه ناصر

ادبي اعدادية حلب للبنين

 518.0جامعة واسط/كلية القانون

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

626

 141921024133عباس عادل درجال جبر

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 516.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

627

 111921053006أيهم نصير حسين عطيه

ادبي اعدادية الروابي االدبية للبنين

 515.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

628

 141921024140عبد هللا قحطان عبد أرحيم

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

629

 131921011003ابراهيم نمر محمد برهان

ادبي اعدادية ابابيل للبنين

 512.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد
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630

 131922106057شيماء محمد جاسم عبد هللا

ادبي اعدادية عدن للبنات

 512.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

631

 141922102003االء محمد حسين علوان

ادبي اعدادية المهج للبنات

 510.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

632

 141922067113مريم هشام حامد جاسم

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 507.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

633

 131921034114مرتضى سعد مشكور ضايع

ادبي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 504.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

634

 141922072117نرجس حسين عبد الرضا نعمه

ادبي ثانوية سومر للبنات

 504.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

635

 131941004057يوسف عباس عزاوي عليوي

احيائي اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنين

 573.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

636

 151941018017سجاد جاسم محمد جبر

احيائي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 558.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

637

 131941003004احمد سعد عبد الحسن منصور

احيائي اعدادية االنصار للبنين

 535.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

638

 131942071042رقيه عواد محمد حسين

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 533.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

639

 251942101185ضحى مازن حسن حسين

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

640

 151941007185هادي عدنان مشرف كاظم

احيائي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 516.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

641

 141942108102فاطمه عوده الزم فر يح

احيائي ثانوية االمال للبنات

 513.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

642

 141942135007بنين بشير كاظم طاكه

احيائي ثانوية الخليج العربي للبنات

 506.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

643

 141942102026رفل صالح حسن راهي

احيائي اعدادية المهج للبنات

 506.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

644

 151942048133نور ماجد فاخر كاظم

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 503.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

645

 211941223009حمزه عباس كاظم عباس

احيائي اعدادية شهداء زنبور المختلطة

 495.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

646

 141941018052حيدر مهدي جابر هليل

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 494.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

647

 131942104063هيام صالح سرحان شغيذل

احيائي ثانوية حنين النموذجية للبنات

 493.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

648

 281941104009سامر صالح زاكور عبد هللا

احيائي ثانوية النصر المختلطة

 492.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

649

 281942050024زهراء حيدر مكي شمخي

احيائي ثانوية النضال للبنات

 491.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

650

 141942111148شمس حقي إسماعيل إبراهيم

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 489.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

651

 211951025009سجاد علي عباس حسن

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 566.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

652

 131952283017زمن مصطفى قاسم كعيد

تطبيقي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 494.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

653

 281951003007محمد سالم جاسم كويش

تطبيقي ثانوية النهرين االهلية للبنين

 487.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

654

 111952070011زهراء محمد حسن كاظم

تطبيقي اعدادية االمال للبنات

 468.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

655

 131952083005رواء علي خلف صايغ

تطبيقي ثانوية البنوك األهلية للبنات

 466.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

656

 131951008060محمد موفق حمدان حمودي

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 465.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

657

 131951031049محمد عبد الكاظم محمد صالح

تطبيقي اعدادية المستنصرية للبنين

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

658

 111851055008مسلم رضا محمد جواد سلمان

تطبيقي ثانوية ابن خلدون العلمية للبنين

 456.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

659

 251921121013علي تكليف سوادي عجه

ادبي ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطة

 573.0جامعة بغداد/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

660

 141922079035رؤى عدنان رحيم عباس

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 555.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

661

 141921003047حيدر حسن عبدوش جبر

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 551.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

662

 121922099069فاطمه رحيم جاسم زعير

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 550.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

663

 141921003028حسين حاتم ساير سلمان

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 544.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

664

 241921011012علي سرحان كاظم عوده

ادبي اعدادية عفك للبنين

 542.0جامعة سامراء/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

665

 191921317002خير هللا حسن ثامر مفضي

ادبي ثانوية عمر بن الخطاب المختلطة

 541.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

666

 261921016006حسين قاسم فرحان موحان

ادبي اعدادية االبرار للبنين

 537.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية
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667

 101921041041علي خضير محمد مروح

ادبي اعدادية الرضوانية للبنين

 533.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

668

 121921010022محمد قاسم احمد سلمان

ادبي ثانوية التاجي للبنين

 529.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

669

 151922049043زينب جاسم زياره شاتي

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 528.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

670

 141921028035حسين سعود ناجي زو

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 528.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

671

 121922118011جوانه بشير عبد االمير عباس

ادبي اعدادية العزة للبنات

 525.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

672

 111922157037نضال عبد هللا سامي حمادي

ادبي ثانوية النضال المختلطة

 520.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

673

 121922085013زهراء علي جبار شبوط

ادبي ثانوية نور االيمان للبنات

 520.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

674

 131922091077عائشه عمار رحومي حميد

ادبي اعدادية االنتصار للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

675

 151922051042زهراء جاسم عواد زبون

ادبي اعدادية الماثر للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

676

 211922100027زينب عبد بشاره جنعان

ادبي اعدادية فتيات المستقبل للبنات

 510.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

677

 151922052012زهراء علي عناد حمد

ادبي ثانوية الرباب للبنات

 510.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

678

 151922044093فاطمه كاظم ريكان يوسف

ادبي اعدادية الرميلة للبنات

 506.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

679

 121921035006خضير جميل عبد سالم

ادبي ثانوية الحضر للبنين

 504.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

680

 141922067114مالك محمد عباس غزاي

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 500.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

681

 141922065001أيه نجم عبد الواحد مجيد

ادبي ثانوية السجود للبنات

 499.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

682

 111921160008حاتم محمود دريول عبد هللا

ادبي ثانوية احباب المصطفى المختلطة

 498.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

683

 211921207006رائد حميد عباس فرحان

ادبي ثانوية المنتظر (عج) المختلطة

 496.0جامعة سامراء/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

684

 151942053053شهد فاضل عيسى داخل

احيائي اعدادية زها حديد للبنات

 615.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

685

 131942106058فاطمه نصير زغير مذكور

احيائي اعدادية عدن للبنات

 592.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

686

 191941011066سجاد صبحي نزال فرحان

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 580.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

687

 111941203235مخلد حمادي علوان خليل

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 579.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

688

 131942122024زهراء عماد ستار داخل

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 572.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

689

 141941008038حيدر حسين محمد جاسم

احيائي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 569.0جامعة ديالى/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

690

 251941016055هاني حسان عبد االمير منسي

احيائي اعدادية العزة للبنين

 546.0جامعة الكوفة/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

691

 261942083090مريم محمد خميس صالح

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 539.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

692

 241941012022حسين عالوي داخل بطوش

احيائي اعدادية الشعلة للبنين

 539.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

693

 121942082024شيماء زهير فيصل محمد

احيائي ثانوية طيبه للبنات

 533.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

694

 191941298030يوسف كمال ناصر حسين

احيائي ثانوية الجامعة المختلطة

 533.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

695

 241942121307نبأ خالد مدلول جالب

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 532.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

696

 261941049028علي عبد الجبار حسين محمد

احيائي اعدادية ميزان الحكمة للبنين

 531.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

697

 141942145153فرقان عبد الرحيم محمد مارد

احيائي اعدادية الجوهرة للبنات

 529.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

698

 231941255066فراس كاظم هادي شرهان

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 528.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

699

 141942072053رحاب صدام حسين عبد

احيائي ثانوية سومر للبنات

 528.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

700

 131942098036تقى حامد زاير سلمان

احيائي اعدادية الشعب للبنات

 527.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

701

 121941005016سجاد فاضل عبد االمير محمد

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 526.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

702

 281941039011مجتبى عباس كريم ثاني

احيائي ثانوية ضياء الصالحين للبنين

 525.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

703

 241941009005احمد حبيب هليل نغماش

احيائي اعدادية سومر للبنين

 523.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية
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704

 141941036013رضا سمير عبد علي محمد

احيائي اعدادية البشير للبنين

 522.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

705

 151952058003ايات محمد خنجر كاظم

تطبيقي اعدادية االستقامة للبنات

 587.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

706

 271951033036كاظم طالب محمد ابراهيم

تطبيقي ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنين

 508.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

707

 141952110038نور الهدى رحيم حسن ثامر

تطبيقي اعدادية زينب للبنات

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

708

 241951034035يوسف سمير عبدالهادي ناجي

تطبيقي ثانوية الرافدين للبنين

 494.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

709

 111951026034عمر حيدر هادي حمود

تطبيقي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 484.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

710

 151952056026شهد علي فارس كاظم

تطبيقي اعدادية الفكر للبنات

 483.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

711

 131951001049علي فؤاد باقر عبد االمير

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنين

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

712

 151951013020زيد رحيم جابر كعيد

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

 475.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

713

 241951166015مصطفى عبد مسلم كريم جعفر

تطبيقي ثانوية نور الوالية المختلطة

 473.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

714

 221951070079مرتضى حسين فليح عبد الحسن

تطبيقي اعدادية الصادق للبنين

 472.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية

715

 141922136038زهراء فيصل عويد كشاش

ادبي اعدادية آمنة الصدر للبنات

 535.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

716

 121921002060هاشم حمزة عبد مناف رضا

ادبي ثانوية سيف الدولة للبنين

 523.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

717

 141921003023حسن عادل غالب جبار

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 520.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

718

 111922078001ابرار خلوق ناصر حامد

ادبي ثانوية الزهور للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

719

 111922105076نور عيسى عبد العطوف عيسى

ادبي اعدادية التعاون للبنات

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

720

 151922054061زينب عالء كاظم ناهي

ادبي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 512.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

721

 121921034057حسين محمد علي حسين احمد

ادبي اعدادية الخطيب للبنين

 510.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

722

 111922136056سارة خليل ابراهيم حسن

ادبي اعدادية العقيلة االدبية للبنات

 507.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

723

 111921033013احمد فوزي عودة عباس

ادبي اعدادية البلد االمين للبنين

 506.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

724

 131922094070نرجس كريم عبد سلمان

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 499.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

725

 141922067062زينب علي حمود نصار

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 496.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

726

 141922111006اسيل طه حاتم حسن

ادبي اعدادية الكرامة للبنات

 496.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

727

 131921025014حيدر احمد قاسم حاتم

ادبي اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنين

 494.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

728

 141922121025فاطمه عيدان اجثير طعمة

ادبي ثانوية الرتاج للبنات

 489.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

729

 131922091096منار قاسم احمد حسن

ادبي اعدادية االنتصار للبنات

 489.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

730

 151921020046حيدر محمد كريم حسن

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 483.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

731

 151921010089مصطفى محسن زغير فرج

ادبي اعدادية قباء للبنين

 483.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

732

 131922071048سجى علي ياسين حسن

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 482.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

733

 131922126031طيبه قاهر عبد الهادي عبد هللا

ادبي ثانوية المناهل للبنات

 480.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

734

 141921029048صالح كريم حمد هللا عبد

ادبي اعدادية ابن البيطار للبنين

 477.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

735

 151921018106مؤمل احمد هادي محسن

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 477.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

736

 131922107130نبا كامل صبيح عجيل

ادبي اعدادية يافا للبنات

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

737

 271921044154موسى محمد قاسم عبد علي

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 474.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

738

 101922099019زهراء حيدر محمد جاسم

ادبي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

739

 151921005002احمد حسن شرهان جابر

ادبي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 472.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

740

 151922052028والء عادل زامل خلف

ادبي ثانوية الرباب للبنات

 472.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب
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741

 111922116040مرام حامد عواد مهدي

ادبي ثانوية مؤتة للبنات

 471.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

742

 151922055056ساره كريم سابط شيحان

ادبي اعدادية السيدة نرجس للبنات

 468.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

743

 151921002157محمد حسين ثجيل ظاهر

ادبي اعدادية البراق للبنين

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

744

 141921045024عباس حسن كرافة عبيد

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

 467.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

745

 151922054113هدى رضا كريم هاشم

ادبي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 467.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

746

 151921074108علي سلمان دعيم كرم هللا

ادبي ثانوية الشروق المسائية للبنين

 467.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

747

 141922111053فاطمه محمد عادل هاشم

ادبي اعدادية الكرامة للبنات

 467.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

748

 121922127018بنين عماد حسين محمد

ادبي اعدادية الخمائل للبنات

 465.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

749

 131921028007سجاد قيس شهاب أحمد

ادبي ثانوية االقصى للبنين

 465.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

750

 141922193006زهراء اسماعيل ابراهيم حسن

ادبي ثانوية سما بسماية للبنات

 462.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

751

 151921006009جبار زهير عبد الستار الياس

ادبي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

752

 141921049075محمد صادق رياض كاظم

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

753

 151922049100يمام محمد كشكول ثجيل

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

754

 131921034094علي هادي محسن علوان

ادبي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 453.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

755

 151921003017حسين رحيم زبون عليوي

ادبي اعدادية العراق الناهض للبنين

 449.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

756

 211921034032عقيل ناظم ولي جمعه

ادبي اعدادية مندلي للبنين

 449.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

757

 151921005104مرتضى احمد رشك عباس

ادبي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 448.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

758

 131921003061محمد باسل حازم جرجيس

ادبي اعدادية االنصار للبنين

 447.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

759

 121921048135ياسر جياد كنيح محمد

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 447.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

760

 151921018103كرار عباس غالي راضي

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

761

 101921156039وسام فالح هاشم محمود

ادبي ثانوية اإلرادة المختلطة

 445.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

762

 121921047145محمد حسن عطية مريخي

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 444.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

763

 131922107011ايات حسين مخيلف مريوش

ادبي اعدادية يافا للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

764

 131922132008بنين صالح حمدان علي

ادبي اعدادية الكفاءات للبنات

 442.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

765

 211921022023محمد رياض كريم احمد

ادبي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 441.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

766

 151921003004احمد عبد السادة عباس طاهر

ادبي اعدادية العراق الناهض للبنين

 441.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

767

 111922077014ختام ساجد بعيوي ابوشون

ادبي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 440.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

768

 101922110067ضحى خليل محل حسين

ادبي اعدادية البطولة للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

769

 181921100016علي حسين علي حسين

ادبي ثانوية المجاهد المختلطة

 439.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

770

 141942089019رسل هادي محسن عبد هللا

احيائي ثانوية الضحى للبنات

 551.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

771

 321942029033سارة ظافر سامي عبد الرحمن

احيائي ثانوية التحرير النوذجية للبنات

 542.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المضخات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

772

 141941019065عبد هللا مهدي هاشم والي

احيائي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 529.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

773

 151952044051نور صباح خالد سعيد

تطبيقي اعدادية الرميلة للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

774

 141952121019فاطمه مهدي صالح حسوني

تطبيقي ثانوية الرتاج للبنات

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

775

 131921030064مصطفى ساجد رحيم سلمان

ادبي اعدادية السياب للبنين

 448.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

776

 131922107098غفران محمد عبد الصاحب محمد

ادبي اعدادية يافا للبنات

 448.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

777

 141922065008تبارك احمد علي باهض

ادبي ثانوية السجود للبنات

 447.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس
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778

 131922092085نور فاضل عباس عبد الرضا

ادبي اعدادية البسالة للبنات

 446.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

779

 211922140053سلوى هاشم عبد جالل

ادبي اعدادية المقدادية للبنات

 446.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

780

 211921077056ضرغام مثنى عبد الكريم عيسى

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 444.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

781

 211921074062عماد سالم عايز شرقي

ادبي اعدادية بيخال للبنين

 439.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

782

 141922099085نورهان احمد طاهر مزبان

ادبي اعدادية االسكندرونة للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

783

 141922079083طيبه حازم احمد فليح

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 438.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

784

 151921008149مصطفى عادل راضي زاير

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 437.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

785

 121922127075ضحى عامر عباس عواد

ادبي اعدادية الخمائل للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

786

 101922091012جنه سمير احمد علي

ادبي ثانوية الجامعة للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

787

 211922149004حوراء سلمان كاظم علوان

ادبي ثانوية لكش للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

788

 141921013054سجاد حسين عبد هادي

ادبي إعدادية المروج للبنين

 435.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

789

 141921024181علي مهدي عباس جساس

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 433.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

790

 211922101038فاطمه محمود عبد خميس

ادبي ثانوية عائشة للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

791

 211922121024سجى رعد طعمه فارس

ادبي اعدادية ام حبيبة للبنات

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

792

 151922045123نور الهدى صباح عبد الزهره شندي

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 431.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

793

 141942070131يسر عالء حميد ياسين

 506.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

794

 141921028255مهدي جايد مكطوف جوده

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 593.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

795

 121921036010عمر خليل ابراهيم غالب

ادبي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 582.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

796

 221921020006حسين حماده محمود عبد هللا

ادبي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 528.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

797

 121922084002انهار معد محمد علي

ادبي ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات

 526.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

798

 111921054007انور صباح نوار حايف

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 525.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

799

 231921005022عباس فاضل جوده ذرب

ادبي اعدادية الفيحاء للبنين

 522.0جامعة بابل/كلية القانون

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

800

 221921225015علي خالد دعداع فرحان

ادبي ثانوية دار الندوة المختلطة

 520.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

801

 121921027009صهيب احمد خليل طه

ادبي ثانوية الحسن البصري للبنين

 518.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

802

 151922045115منار ماجد زعيج التي

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 516.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

803

 111921053104يوسف عدنان عبد هللا طعان

ادبي اعدادية الروابي االدبية للبنين

 512.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

804

 111921053053عالء طه سلمان محمد

ادبي اعدادية الروابي االدبية للبنين

 512.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

805

 131922110008تبارك ميثاق صفاء الدين

ادبي ثانوية بنت الهدى للبنات

 512.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

806

 141922121004اسيا جواد كاظم سعدون

ادبي ثانوية الرتاج للبنات

 504.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

807

 121922098056زينب وسام هامل زغير

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 502.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

808

 281921151320ياسر سعدون عطيه محمد

ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 499.0جامعة ميسان/كلية التربية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

809

 131922084010رقيه هاشم لفته شالكه

ادبي ثانوية الفيحاء للبنات

 497.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

810

 141922144018رقيه جبار شريف عيدي

ادبي اعدادية االمل للبنات

 497.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

811

 121921171008سعد ثائر فاضل هراط

ادبي ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطة

 493.0جامعة بغداد/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

812

 141922110011اسراء حسين جبار كاطع

ادبي اعدادية زينب للبنات

 492.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

813

 111921150067محمد حسين علي عبطان

ادبي ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطة

 491.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

814

 101922099031عال احمد متعب محمود

ادبي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 489.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

احيائي ثانوية فدك للبنات
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815

 101921010026قتيبه محمد عايد حسن

ادبي اعدادية الشيخ ضاري للبنين

 487.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

816

 231921189017علي بشير حميد جاسم

ادبي ثانوية سنجار المختلطة

 487.0قبول مباشر

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

817

 221921020038محمد حسين علي كشكول

ادبي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 486.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

818

 101921009068محمد عباس خضير احمد

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 486.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

819

 101921032017طه خالد اسماعيل عبد

ادبي اعدادية الفجر الجديد للبنين

 483.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

820

 191921013020زهير محمد طلب عبد

ادبي اعدادية الفارس العربي للبنين

 483.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

821

 141921031078مصطفى قحطان علوان حسين

ادبي ثانوية سامراء للبنين

 482.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

822

 111921054047محمد بكر شراد حنتوش

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 481.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

823

 151922055085نرجس جبار راهي حمدان

ادبي اعدادية السيدة نرجس للبنات

 481.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

824

 101921010002أيوب محمد فياض سعود

ادبي اعدادية الشيخ ضاري للبنين

 480.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

825

 111921034014حسام ياس خضر فيحان

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

826

 121922134056رغدة عصام ناصر ديوان

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 478.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

827

 141922092032شهالء غازي ناجي خلف

ادبي ثانوية ريحانة الرسول للبنات

 477.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

828

 111921034018خالد احمد مرعي حسن

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 475.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

829

121922090077

نور نصير فرحان حبيب

ادبي اعدادية االزدهار للبنات

 475.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

830

 141922075138شهد رعد حسين ناصر

ادبي اعدادية صفية للبنات

 474.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

831

 121922099087نورس عباس عبد الحسن جاسم

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 473.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

832

 141921003043حسين هاشم كايد اعلي

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 473.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

833

 131922099025زهراء فاضل مناتي حافظ

ادبي ثانوية الفوز للبنات

 472.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

834

 111921180113علي حسين طالع بدن

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

835

 151922045015تبارك سليم رحيم جبر

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 470.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

836

 111921019003احمد كاظم علي حسن

ادبي ثانوية ذو النورين للبنين

 470.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

837

 111921165007صفاء غانم سلمان خضير

ادبي ثانوية الكرار المختلطة

 470.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

838

 131922109053نبراس ماجد سلمان حسن

ادبي اعدادية الرشد للبنات

 470.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

839

 221921020010حسين علي ميس صالح

ادبي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 470.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

840

 151922048033حوراء محمد عبد الحسن سالمه

ادبي اعدادية الفيحاء للبنات

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

841

 151922048055زهراء رعد سالم فالح

ادبي اعدادية الفيحاء للبنات

 467.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

842

 111922076098ضحى علي عبد الرحمن عوده

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 465.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

843

 111921150042عبد القادر سليمان نصيف جاسم

ادبي ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطة

 464.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

844

 111922095091غدير قاسم عباس موازي

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 463.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

845

 141922075080زمن عبد الصاحب حميد فلحي

ادبي اعدادية صفية للبنات

 460.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

846

 261921176038عبد هللا شامل حمزه علوان

ادبي ثانوية الشجعان للبنين

 460.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

847

 131922103047زينب حسين داغر ناصر

ادبي اعدادية حطين للبنات

 459.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

848

 141922109078نور الهدى حاتم مهدي جبر

ادبي ثانوية الشمائل للبنات

 458.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

849

 211921034018سيف سعد منصور جوامير

ادبي اعدادية مندلي للبنين

 457.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

850

 131922110019سرى احمد محسن علوان

ادبي ثانوية بنت الهدى للبنات

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

851

 141922073121هديل كريم يوسف محمد

ادبي اعدادية النعيم للبنات

 456.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية
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852

 111922095025حال علوان حمزه دايخ

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 455.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

853

 151921001105علي وحيد شولي مفتن

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 454.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

854

 111921034006انس عدنان جاسم محمد

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 454.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

855

 111921181105ليث سليم نجم عبد

ادبي اعدادية الزكاة االدبية للبنين

 454.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

856

 221921020040مرتضى حيدر محمد رضا جبر

ادبي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 454.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

857

 121922125059زهراء عباس جبر علوان

ادبي اعدادية الرباب للبنات

 454.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

858

 131922098129غدير ستار عبود زيدان

ادبي اعدادية الشعب للبنات

 454.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

859

 131922094018حوراء سعدون محسن محمد حسين

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 453.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

860

 151922055033ريهام جبار شنيور عاشور

ادبي اعدادية السيدة نرجس للبنات

 452.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

861

 101921040012امجد جدوع جياد جاسم

ادبي ثانوية الواسطي للبنين

 451.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

862

 121922230020فاطمه فاضل جاسم عباس

ادبي ثانوية ابن ماجد المسائية للبنات

 450.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

863

 151941006073علي عبد هللا جاني علي ميرزا

احيائي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 560.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

864

 121942113012زهراء جابر ساجت تايه

احيائي ثانوية التفوق للبنات

 554.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

865

 131942107012بتول جبار عباس علوان

احيائي اعدادية يافا للبنات

 529.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

866

 131942118281نور علي احمد عزيز

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

867

 261942144059نور كامل صالح حسين

احيائي اعدادية الصويرة االهلية للبنات

 517.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

868

 191941067002أسيد عبد هللا احمد محسن

احيائي اعدادية بروانة للبنين

 510.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

869

 261942108025بنين طارق حايف كاظم

احيائي اعدادية الزعيم عبد الكريم للبنات

 506.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

870

 211942103058مريم مثنى عبد الجبار خلف

احيائي اعدادية المنتهى للبنات

 502.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

871

 111942091053فاطمه كاظم جمعه عجو

احيائي ثانوية ظفار العلمية للبنات

 500.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

872

 141941050005حسن منخي جبار جدي

احيائي ثانوية محمد باقر العلوم للبنين

 494.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

873

 261942084007بتول صباح مرزه محمود

احيائي اعداديه فاطمة بنت مديح للبنات

 487.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

874

 221941311083نعيم خلف زغير رشدان

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 482.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

875

 151942044161فاطمه عبد حسن كطوف

احيائي اعدادية الرميلة للبنات

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

876

 231941173072سجاد شاكر عليوي راشد

احيائي اعدادية الفجر المختلطة

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

877

 111942077064ملك سعد سعد محمد

احيائي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 478.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

878

 131942093062زينب سعد حسن علوان

احيائي اعدادية الثورة العربية للبنات

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

879

 261941208015صباح حسن اعبيد عبيد

احيائي ثانوية النعمانية المسائية للبنين

 474.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

880

 221952169006حوراء راضي رحم جودة

تطبيقي اعدادية النيل للبنات

 574.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

881

 221951364015علي وائل حسين عكاب

تطبيقي ثانوية الغراف االهلية للبنين

 470.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

882

 141952135016كوثر احمد مصطفى علوان

تطبيقي ثانوية الخليج العربي للبنات

 469.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

883

 131952281021شهد عادل كريم حسن

تطبيقي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 468.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

884

 261951205045علي هاتف كشكول صالح

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 468.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

885

 221951046003احمد قاسم ساري محي

تطبيقي اعدادية الفهود للبنين

 465.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

886

 261951014040غيث حسن جاسم عباس

تطبيقي اعدادية العزيزية للبنين

 461.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

887

 251951052008حسن حاكم ملوح جابر

تطبيقي ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنين

 459.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

888

 161951060185مصطفى احمد كريم عبيد

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 458.0قبول مباشر

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية
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889

 221951051013حيدر جواد كاظم نذير

تطبيقي اعدادية القيثارة للبنين

 455.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

890

 231952126012تمارة نعمان عامر خضير

تطبيقي ثانوية قرطبة للبنات

 454.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

891

 221851010108محمد هادي علوان فرحان

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 453.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

892

 151951006036محمد هشام امير شلب

تطبيقي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 452.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

893

 131951257006احمد ستار جخيور عريبي

تطبيقي ثانوية الطف المسائية للبنين

 451.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

894

 221851070045كرار جبار بدوي غافل

تطبيقي اعدادية الصادق للبنين

 451.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

895

 131951010052محمد اكرم عبد المجيد حسن

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 451.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

896

 221852216002االء عزيز الويح اجحيل

تطبيقي ثانوية البدر المختلطة

 451.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

897

 141952193004ليلى حسين عباس حسين

تطبيقي ثانوية سما بسماية للبنات

 450.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

898

 211951033036محمد خليل ابراهيم فدعم

تطبيقي اعدادية صدى التأميم للبنين

 450.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

899

 221951028002احمد بادي خصاف سلمان

تطبيقي اعدادية الرفاعي للبنين

 449.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

900

 101952094014سجى عادل رمضان حبيب

تطبيقي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 449.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

901

 111921027020جعفر عالء كاظم حسين

ادبي اعدادية الوركاء للبنين

 449.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

902

 111922118011رؤى ضياء هاشم حسين

ادبي ثانوية نور العلم للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

903

 141922100015حفصه عمر حسين خضير

ادبي اعدادية الفداء للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

904

 131922123036مريم عيسى زياد لعبوس

ادبي ثانوية السيدة عائشة للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

905

 111921152019مجاهد طالب احمد جاسم

ادبي ثانوية المربد المختلطة

 430.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

906

 211922095016ضحى زاحم حسن حسين

ادبي ثانوية جمانة للبنات

 430.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

907

 141922072046زينب علي فاضل ثابت

ادبي ثانوية سومر للبنات

 429.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

908

 151922041031زهراء متعب نصر هللا سرحان

ادبي اعدادية المسرة للبنات

 429.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

909

 191821071038عبد هللا ياسين شالل جاسم

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنين

 429.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

910

 121922127070شروق محمد فرحان عباس

ادبي اعدادية الخمائل للبنات

 428.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

911

 121922081001االء عبد هللا حمد ذياب

ادبي ثانوية الربيع للبنات

 427.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

912

 131922086014ايه عبد الستار جبار حمزة

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

913

 111922070054زينب ماجد محمد جراد

ادبي اعدادية االمال للبنات

 425.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

914

 151921003126مصطفى عبد الزهره عباس طاهر

ادبي اعدادية العراق الناهض للبنين

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

915

 261921155008حمزه جاسم جابر عامر

ادبي اعدادية حامل اللواء المختلطة

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

916

 111921053075كاظم ماجد كاظم سالم

ادبي اعدادية الروابي االدبية للبنين

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

917

 121921016019مشتاق علي احمد غزال

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 421.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

918

 151941008017سجاد سلمان قاسم جليب

احيائي اعدادية التراث العراقي للبنين

 461.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

919

 261951009001احمد حسن فريح دهيرب

تطبيقي اعدادية النعمانية للبنين

 441.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

920

 121952098035غدير حسين صويح سلمان

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 440.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

921

 121922116014زينب رحمن جبير عطيه

ادبي ثانوية االخيضر للبنات

 489.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

922

 111921025008احمد مجيد سعدون عباس

ادبي اعدادية الروافد للبنين

 485.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

923

 261921025082موسى عباس كاظم عباس

ادبي اعدادية المدينة المنورة للبنين

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

924

 131921017097مصطفى سمير محسن محمد

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 483.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

925

 231922126019دعاء حمزه عبيد علوان

ادبي ثانوية قرطبة للبنات

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى
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926

 221921086089مرتضى خالد حسن خالف

ادبي اعدادية الشهيد ستار مريد للبنين

 479.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

927

 121922099062علياء محمد عبد الخالق حميد

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 478.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

928

 231921042048كريم فاضل الزام ابراهيم

ادبي اعدادية االندلس للبنين

 477.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

929

 231921051031عبد هللا صالح حسن كاظم

ادبي اعدادية كوثا للبنين

 474.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

930

 121921018042علي كريم مظهر صالح

ادبي ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 470.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

931

 151922051069زينب عباس قاسم محمد

ادبي اعدادية الماثر للبنات

 468.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

932

 111921150012انس شاكر محمود ضيدان

ادبي ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطة

 468.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

933

 151921006001احمد اكرم محمد ابراهيم

ادبي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 465.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

934

 261921015040سعد طالب فليح حسن

ادبي اعدادية نور المصطفى للبنين

 465.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

935

 111921059049عبد الرحمن عدنان شاكر كاظم

ادبي اعدادية األهداف األدبية للبنين

 463.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

936

 241921063044مصطفى مظفر عريان باصي

ادبي اعدادية النجدين للبنين

 461.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

937

 221951308015حسن علي حنيش فازع

 529.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

938

 131921024005احمد عادل علي حايف

ادبي اعدادية عكاظ للبنين

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

939

 141922133007اسراء عاشور خزام علي

ادبي اعدادية الناصرة للبنات

 426.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

940

 151921003011حسن رحيم سابط شيحان

ادبي اعدادية العراق الناهض للبنين

 425.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

941

 261921044044ماهر عماد هالي سالم

ادبي اعدادية شرف الدين للبنين

 424.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

942

 131942080011زهراء احمد كريم سهر

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

943

 161942338001أبتهال فالح بلبل حسين

احيائي ثانوية الثريا للبنات

 691.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

جامعة البصرة/كلية الطب

944

 161941035008عبد هللا منصور جعاز دالس

احيائي ثانوية الريان االهلية للبنين

 679.0جامعة ميسان/كلية طب االسنان

جامعة البصرة/كلية الصيدلة

945

 161951016068عبد هللا محمد عاصي محمد

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 609.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

946

 161952169024حوراء عبد هللا عبد الحافظ عبيد

تطبيقي اعدادية المعقل للبنات

 597.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

947

 161951356011جابر عطشان حنظل بهلول

تطبيقي ثانوية سفوان المسائية للبنين

 593.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

948

 161951004020حسين مزهر لهوج خدام

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 590.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

949

 161951007128مصطفى عبد الستار جابر عبد الهادي

تطبيقي اعدادية البصرة للبنين

 630.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

950

 161951002042حسين امطير مطشر عنيد

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنين

 611.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

951

 161951064034مصطفى قاسم عبد القادر عباس

تطبيقي ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنين

 608.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

952

 161952156001هدير جواد عبد الزهره سعيد

تطبيقي ثانوية االيالف للمتميزات

 598.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

953

 161951007046حسين علي حنون عبيد

تطبيقي اعدادية البصرة للبنين

 579.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

954

 161942239046هدى فهد عبد المجيد عبد الحميد

احيائي اعدادية الجمهورية للبنات

 653.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

955

 161942150041علياء مثنى ياسين عبد الواحد

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 653.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

956

 161952196011سكينة مضر صادق عزيز

تطبيقي ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنات

 614.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

957

 161952232002سجى ياسين عبد السيد حميد

تطبيقي ثانوية ثغر العراق للبنات

 613.4جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

958

 161942200004بتول صالح زغير سركال

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 642.0جامعة البصرة/كلية التمريض

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

959

 161942226046زهراء عبد الرزاق ناصر صالح

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 637.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

960

 161941060076علي صباح ضايف جابر

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 665.0جامعة البصرة/كلية التمريض

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

961

 161942360004زهرة عباس يعقوب منخي

احيائي ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطة

 662.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

جامعة البصرة/كلية العلوم

962

 161942189004انسام نعيم عبد السادة محمد

احيائي ثانوية الرافدين االهلية للبنات

 656.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

جامعة البصرة/كلية العلوم

تطبيقي ثانوية الفهود المسائية للبنين
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963

 161942162058منار محمد حاشوش بدر

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 653.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

جامعة البصرة/كلية العلوم

964

 161942244015ايمان خالد حسين حسب

احيائي ثانوية الوركاء للبنات

 643.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة البصرة/كلية العلوم

965

 161942165428منار عادل يعقوب عواد

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 626.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

جامعة البصرة/كلية العلوم

966

 161942235013زمن ماجد ياسين يعقوب

احيائي ثانوية هبة الرافدين للبنات

 626.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة البصرة/كلية العلوم

967

 161942280024بنين سعد زيارة علي

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 625.0جامعة البصرة/كلية القانون

جامعة البصرة/كلية العلوم

968

 161942309001ابتهال احمد داخل هادي

احيائي اعدادية العزم المختلطة

 620.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض

جامعة البصرة/كلية العلوم

969

 161942243028زهراء شهاب حمد حسن

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 616.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية العلوم

970

 161942222017مروة جواد كاظم مهدي

احيائي ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبنات

 613.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض

جامعة البصرة/كلية العلوم

971

 161942202038حنان سامي خير هللا كامل

احيائي ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبنات

 603.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

جامعة البصرة/كلية العلوم

972

 161942247044زينب جاسم محمد ابراهيم

احيائي ثانوية الكباسي للبنات

 594.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

جامعة البصرة/كلية العلوم

973

 281941150004حكيم محسن جبار ساري

احيائي ثانوية صدى العلوم االهلية المسائية

 579.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

جامعة البصرة/كلية العلوم

974

 161942210015ايمان غني مشاي هذال

احيائي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 578.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة البصرة/كلية العلوم

975

 161942173009تبارك رشيد عباس كاظم

احيائي اعدادية المعالي للبنات

 577.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

جامعة البصرة/كلية العلوم

976

 161942239020زينب صالح حسن عبد الرضا

احيائي اعدادية الجمهورية للبنات

 576.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية العلوم

977

 231942098085زهراء عالء عبد الحسين سعيد

احيائي اعدادية الربيع للبنات

 571.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية العلوم

978

 161942153022زهراء طه عبد الكاظم نعمة هللا

احيائي اعدادية اكثم بن صيفي للبنات

 568.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

جامعة البصرة/كلية العلوم

979

 161942338002آالء حسين نجم عبد هللا

احيائي ثانوية الثريا للبنات

 568.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية العلوم

980

 161941059004علي جاسم محمد راضي

احيائي ثانوية الموانئ للبنين

 567.0جامعة البصرة/كلية القانون

جامعة البصرة/كلية العلوم

981

 131942126052منار رعد فرحان عبد هللا

احيائي ثانوية المناهل للبنات

 553.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية العلوم

982

 161941001129وسام رحيل مشكور محمد

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 540.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

جامعة البصرة/كلية العلوم

983

 161951022003احمد سعد عبد العزيز جابر

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنين

 571.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية العلوم

984

 161952296008حنين رشيد ديوان عوده

تطبيقي ثانوية دار السالم االهلية للبنات

 546.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية العلوم

985

 271951032044محمد علي عبد الحسين ناصر

تطبيقي ثانوية البيان للبنين

 545.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية العلوم

986

 161951135007حسين حيال مفتن كنف

تطبيقي ثانوية المدى االهلية للبنين

 542.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية العلوم

987

 161951011018حسين محمد دينار منكاش

تطبيقي اعدادية الجمهورية للبنين

 538.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

جامعة البصرة/كلية العلوم

988

 161951139032حسين هادي خلف بناي

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 518.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة البصرة/كلية العلوم

989

 161952458020عذراء طعمه جاسم لفتة

تطبيقي ثانوية بحار االنوار للبنات

 516.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

جامعة البصرة/كلية العلوم

990

 161951355227منتظر علي جابر علي

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 515.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية العلوم

991

 161951013025حسين محيسن مشكور محمد

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنين

 509.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة البصرة/كلية العلوم

992

 161951425002حسين عدي كاطع بشاره

تطبيقي ثانوية شموع االمل االهلية للبنين

 508.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية العلوم

993

 221951367015عباس نجم عبد جعفر

تطبيقي ثانوية الجمهورية االهلية للبنين

 508.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية العلوم

994

 161952218069فاطمه عيدي عوده عبود

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 507.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة البصرة/كلية العلوم

995

 161952302010هناء ناصر لفته كحيط

تطبيقي ثانوية الينابيع المختلطة

 505.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية العلوم

996

 161951034106فايز عبد الكاظم ناصر طارش

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 503.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

جامعة البصرة/كلية العلوم

997

 161951002183مجتبى ياسين قاسم علي

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنين

 497.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة البصرة/كلية العلوم

998

 161851053030حسين جواد معاجب نصير

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 497.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية العلوم

999

 161952243044غفران محسن ساجت نعمه

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 493.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة البصرة/كلية العلوم
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1000

 161951028062احمد مالك جاسم جابر

تطبيقي اعدادية الفرزدق للبنين

 490.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة البصرة/كلية العلوم

1001

 161951067018سالم صخي خفي خليف

تطبيقي ثانوية دار السالم االهلية للبنين

 490.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة البصرة/كلية العلوم

1002

 161952266014فيحاء حميد خصاف حسين

تطبيقي ثانوية ماريا القبطية للبنات

 489.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية العلوم

1003

 161941374001حسن هادي عطية ثعيل

احيائي ثانوية الريان المسائية االهلية للبنين

 535.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1004

 161942226060زينب حيدر سلمان داوود

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 518.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1005

 221941098136كرار جمال ناصر حسين

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنين

 518.0جامعة سومر/كلية القانون

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1006

 161942314006رقية قائد شامل سبتي

احيائي ثانوية القدوة للبنين

 515.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1007

 161952226076فاطمة اسعد علي نعمة

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 498.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1008

 161951307002احمد طاهر مظلوم مخلف

تطبيقي اعدادية الرماح العوالي للبنين

 494.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1009

 161952383132نبأ كاظم كريم شياع

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 492.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1010

 161951034072عبد الرسول صاحب فرهود زوير

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 489.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1011

 161941047007حسين علي ربح عبد الزهرة

احيائي اعدادية الرضوان للبنين

 536.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1012

 161942230036زينب مازن غازي عبد الكريم

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 520.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1013

 161951053086علي حسين لفتة طعمه

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 583.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1014

 161952170010زهراء رياض ناصر مجيد

تطبيقي اعدادية االندلس للبنات

 538.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1015

 161952237018شيماء باسم محمد عبد الجليل

تطبيقي اعدادية العروبة للبنات

 530.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1016

 161922204040يسرى صالح جياد جابر

 571.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية القانون

1017

 161941300027مصطفى اكرم قاسم عيسى

احيائي ثانوية الرافدين المختلطة

 607.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية القانون

1018

 161941002022سعد علي ناصر جابر

احيائي اعدادية الكفاح للبنين

 560.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية القانون

1019

 161942233033هاجر مهيمن عبد السالم خضير

احيائي اعدادية العباسية للبنات

 664.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

جامعة البصرة/كلية التمريض

1020

 161942198012زينب ربيع مطلك سفيح

احيائي ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبنات

 661.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

جامعة البصرة/كلية التمريض

1021

 161942314013فاطمة عبد الزهرة طالب راضي

احيائي ثانوية القدوة للبنين

 443.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1022

 161942173011رضيه مهذب كوكي سفاح

احيائي اعدادية المعالي للبنات

 434.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1023

 161851016065كرار باسم عبد هللا شالل

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 457.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1024

 161952168006ايمان عادل صدام محمد

تطبيقي اعدادية زينب بنت علي ع للبنات

 450.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1025

 161951046036علي سلمان طالب داود

تطبيقي اعدادية حمدان للبنين

 443.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1026

 161952208047غدير عبد هللا جاسم محمد

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 440.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1027

 161952253023سارة محسن احمد عيسى

تطبيقي اعدادية االبتسامة للبنات

 435.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1028

 161952223004الهام نجم عبادي حسين

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 434.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1029

 161952194007زينب حسن عبد الحسين داوود

تطبيقي اعدادية الميقات للبنات

 432.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1030

 161952213010حوراء حسين عبود صالح

تطبيقي اعدادية المرفأ للبنات

 432.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1031

 161951063026حسين عبدعلي رزاق شعبان

تطبيقي ثانوية االندلس االهلية للبنين

 429.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة البصرة/كلية الزراعة

1032

 161922235016زكية جمال علي خلف

ادبي ثانوية هبة الرافدين للبنات

 532.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1033

 161922177018دعاء فالح حنون وهب

ادبي ثانوية المبادئ للبنات

 529.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1034

 161922167039مريم محمد عوده لفتة

ادبي اعدادية اليمامة للبنات

 528.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1035

 161922283013دالل ضياء سامي عبد الحافظ

ادبي اعدادية شمس الشموس للبنات

 514.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي ثانوية المآثر للبنات

 513.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1036

161922455007

زهراء فالح جليل شريف

ادبي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

صفحة  28من 148

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
( القناة العامة)

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

1037

 161921099027علي عبد حسب حمدان

ادبي اعدادية األصفياء للبنين

 513.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1038

 161821046049عبد هللا مهدي عزيز ذياب

ادبي اعدادية حمدان للبنين

 510.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1039

 161922401012ايات علي خلف عاصي

ادبي الخارجيات

 498.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1040

 161922245012بنين قاسم خزعل مكي

ادبي اعدادية العهد الزاهر للبنات

 498.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1041

 161922252034شروق مهند ثامر محمد

ادبي ثانوية الشجرة الطيبة للبنات

 498.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1042

 161821015034علي كاظم مزاني احمد

ادبي اعدادية الشهداء للبنين

 486.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1043

 161922148015سحر حسين علوان حسين

ادبي ثانوية المشرق العربي للبنات

 484.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1044

 161922168028سمى محمد جاسم محمد

ادبي اعدادية زينب بنت علي ع للبنات

 483.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1045

 161922288002ابرار صباح عيادة الفي

ادبي اعدادية بهجة الفؤاد للبنات

 480.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1046

 161922288029ساره سليم جكي طاهر

ادبي اعدادية بهجة الفؤاد للبنات

 480.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1047

 161922178013زهراء عبد هللا كاظم حسون

ادبي ثانوية الرجاء للبنات

 476.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1048

 161921051045مخلد اسعد عالوي رضا

ادبي اعدادية العباس للبنين

 475.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1049

 161942225027فاطمة فالح حسن يوسف

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 496.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1050

 161941060028حسن منذر طالب راشد

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 481.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1051

 161942212033سماح قاسم جويد حمود

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 476.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1052

 161942167014رسل علي عبود احمد

احيائي اعدادية اليمامة للبنات

 471.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1053

 161952234030زينب تحسين عبد علي حسن

تطبيقي اعدادية البصرة للبنات

 520.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1054

 161952184014بنين علي خضير علوان

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 516.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1055

 161951044018حيدر باسم علي حسين

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب للبنين

 503.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1056

 161951069071محمد جواد عبد الرضا كريم

تطبيقي اعدادية زيد بن حارثة للبنين

 480.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1057

 161951002092سجاد عباس عبد الحسين جابر

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنين

 475.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1058

 161952458030نور الهدى حسن كاظم مهدي

تطبيقي ثانوية بحار االنوار للبنات

 473.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1059

 161921030080علي فيصل عبد العالي سلمان

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 480.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1060

 161922252023زهراء عادل مدهور عبد علي

ادبي ثانوية الشجرة الطيبة للبنات

 463.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1061

 161942200010رقيه ستار بدر ياسين

 535.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1062

 161921004067منتظر حسن جايد جابر

ادبي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 525.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1063

 161922223038زينب رحيم صالح سعدون

ادبي اعدادية البيان للبنات

 522.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1064

 291921008068محمد بدر لهمود مطشر

ادبي اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنين

 511.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1065

 281922080037كوثر حسن مهدي محمد

ادبي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 506.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1066

 161942202048رباب عدي كاطع بشارة

احيائي ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبنات

 632.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

1067

 161942154038فاطمه زالل محمد رجي

احيائي اعدادية القرنة للبنات

 598.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1068

 161942290012بنين هاشم بدر ماضي

احيائي ثانوية بقية هللا األهلية للبنات

 556.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1069

 251941205023احمد هادي كاظم جبر

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 540.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1070

 161942238006اسراء عبد الحسين حسن محسن

احيائي اعدادية االريج للبنات

 529.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1071

 221942095014زينب ماجد فرعون ابو الهيل

احيائي اعدادية المنار للبنين

 517.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1072

 161942202060زهراء اياد شايع عبد الجليل

احيائي ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبنات

 511.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1073

 251941001067حسين احمد نعمه جمعه

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 507.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة
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1074

 291941016026صباح كاظم عجيل عبد

احيائي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 504.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1075

 161942332004اسماء احمد حسين منجل

احيائي ثانوية ادم االهلية للبنات

 498.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1076

 161942383023بتول سجاد حميد جعفر

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 491.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1077

 291941153341مقتدى مهدي خشيش عبد هللا

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 475.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1078

 221941076073عباس فاضل عباس شلوش

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنين

 473.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1079

 161942381015ايمان عمار ناهض حداد

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 472.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1080

 161851309021حيدر فالح محمد الزم

تطبيقي اعدادية العزم المختلطة

 544.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1081

 161952243008ايمان جبار عطيه عيدان

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 515.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1082

 161951030069محمد عبد هللا جندي طعمه

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 502.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1083

 161951025036يوسف حسن خلف محمد

تطبيقي ثانوية الدير للبنين

 498.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1084

 161952309032فاطمه غافل عنيد كيطان

تطبيقي اعدادية العزم المختلطة

 498.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1085

 281951027022محمد حامد حسين راجح

تطبيقي ثانوية ميسان للبنين

 497.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1086

 161952462009زينب طالب كاظم بجاي

تطبيقي ثانوية االنوار الزاهرة للبنات

 495.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1087

 161942452012خلود جواد عبد الكاظم عبيد

احيائي ثانوية انوار القرنة االهلية للبنات

 578.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1088

 221941091096عالء سلمان محمد علي هادي

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 575.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1089

 221941010145محمد هاشم مزبان شوكه

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 567.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1090

 161941045023علي كامل معلة زباري

احيائي اعدادية االعالم للبنين

 563.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1091

 161942383072زينب علي عبد النبي فالح

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 545.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1092

 161942381046زهراء خالد وادي يعقوب

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 542.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1093

 161941034004احمد عالء احمد بدران

احيائي اعدادية الزبير للبنين

 538.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المضخات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1094

 221941017063فيصل فارس عباس فيصل

احيائي اعدادية غرناطة للبنين

 538.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1095

 161941028015عباس حسين عبد الكريم اسحاق

احيائي اعدادية الفرزدق للبنين

 537.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1096

 281942082020فاطمه بلعوط فالح خلف

احيائي ثانوية العدل للبنات

 534.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1097

 161942240039رواء ناصر عباس جبر

احيائي اعدادية الخالصة للبنات

 529.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1098

 161942216028كوثر جبار ياسر صخي

احيائي ثانوية ذات الصواري للبنات

 525.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1099

 271942083040زهراء احمد عبد االله منعم

احيائي اعدادية السما للبنات

 525.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1100

 221941310042حسين حارس حسين صويح

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 512.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1101

 291941105004اياد كاظم عبيد عجمي

احيائي ثانوية علي األكبر للبنين

 509.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1102

 161942257038غسق أحمد جاسم محمد

احيائي اعدادية البسمة للبنات

 508.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1103

 101941003030كاظم منتصر كاظم سعيد

احيائي ثانوية الكرخ للبنين

 507.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1104

 161942257006اسراء جبار عبد جدوع

احيائي اعدادية البسمة للبنات

 499.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1105

 231941054101محمد حمد حنوف كاظم

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 496.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1106

 161942172002آيات كريم ارباط مزبان

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 496.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1107

 291941005025حامد عواد عالج صليبي

احيائي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 490.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1108

 161951004045علي عبد الزهرة داود علي

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 555.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1109

 161952458009حوراء حسن حمود عداي

تطبيقي ثانوية بحار االنوار للبنات

 549.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1110

 161952223008حميده قصي كريم فالح

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 548.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة
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1111

 161951301037عبد الصاحب عاشور هاشم عبد الصاحب

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

 547.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1112

 161952215018فاطمة فاضل ابراهيم عبد الحسين

تطبيقي ثانوية النبأ للبنات

 543.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1113

 161952223014زهراء جميل عذاب صيهود

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 542.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1114

 161951143016عباس حمود سوادي عبيد

تطبيقي ثانوية االعتصام للبنين

 532.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1115

 161952202009رحيل حيدر محمد عبد النبي

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبنات

 529.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1116

 161951143031مصطفى قيس عبد الرحمن صالح

تطبيقي ثانوية االعتصام للبنين

 528.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1117

 161951039030حسين عبد لهمود عبود

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 507.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1118

 161922222034نور خالد جبار مال هللا

ادبي ثانوية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبنات

 565.0جامعة البصرة/كلية القانون

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1119

 161922208032غزاله حسين عطشان علوان

ادبي اعدادية غزة للبنات

 561.0جامعة البصرة/كلية القانون

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1120

 161922230025زهراء ياسين محمد مزعل

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 525.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1121

161922243001

ابتهال صالح مزهر فرهود

ادبي ثانوية دجلة للبنات

 520.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1122

 161921004020حيدر علي حيدر ماضي

ادبي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 517.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1123

 161921400078محمد جهاد كاظم محمد

ادبي الخارجيون

 515.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1124

 161922213050نبأ جبار راشد بزون

ادبي اعدادية المرفأ للبنات

 515.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1125

 291921023044يعقوب شهد مشيط رطان

ادبي ثانوية الرضوان للبنين

 493.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1126

 161922244028زينب جاسم حمد عبد هللا

ادبي ثانوية الوركاء للبنات

 492.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1127

 161921004025طارق محمد غادر ماضي

ادبي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 489.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1128

 161921029049محمد عطير مطير عليخ

ادبي ثانوية المدينة للبنين

 486.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1129

 161921044044محمد شاكر سالم بالسم

ادبي اعدادية ابي الخصيب للبنين

 484.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1130

 161942247067غدير عقيل فارس يوسف

احيائي ثانوية الكباسي للبنات

 635.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1131

 221941031173مرتضى صالح عوده مهذول

احيائي اعدادية الفجر للبنين

 570.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1132

 161942234083نجالء ضياء خليل عبد المجيد

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 545.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1133

 161941365041محمد عبد الرزاق طه ياسين

احيائي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 534.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1134

 221942424148فاطمة ماهر كريم طعيمة

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 508.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1135

 161951365207ناظم عوده بادي ناتغ

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 541.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

1136

 161922213029ضحى عبد النبي محمد جواد حسين

ادبي اعدادية المرفأ للبنات

 537.0جامعة البصرة/كلية القانون

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1137

 161922283050مريم محمد عويد غالي

ادبي اعدادية شمس الشموس للبنات

 522.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1138

 141922073122وديان كريم حسن سلمان

ادبي اعدادية النعيم للبنات

 521.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1139

 161922244040شفق سالم خزعل مصاول

ادبي ثانوية الوركاء للبنات

 465.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1140

 161922233043فاطمة محمد حسين علي

ادبي اعدادية العباسية للبنات

 465.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1141

 161922253036فاطمة عبد الكريم رجب راشد

ادبي اعدادية االبتسامة للبنات

 463.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1142

 161922256016زينه حسن حميد منحوش

ادبي ثانوية الكواكب للبنات

 458.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1143

 161922258011حوراء علي عباس جليل

ادبي اعدادية الزينبيات للبنات

 456.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1144

 161922401014ايناس صبيح جبر غالي

ادبي الخارجيات

 438.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1145

 161922155011غدير عالء عبد الرضا عبد هللا

ادبي ثانوية الجامعة للبنات

 430.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1146

 281922080020زينب عوده ضيغم جري

ادبي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 430.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1147

 161922225007بشائر فاروق عمران ناهي

ادبي اعدادية الفاو للبنات

 430.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات
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1148

 281922073030زينب علي حيدر خلف

ادبي ثانوية الميمونة للبنات

 426.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1149

 161922179038فاطمه علي حسين عبادي

ادبي اعدادية التراث العربي للبنات

 425.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1150

 161942238021رواسي محمد داود سلمان

احيائي اعدادية االريج للبنات

 482.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1151

 161942240033دعاء طاهر قاسم ديوان

احيائي اعدادية الخالصة للبنات

 468.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1152

 161952283004بدريه هاشم حسن محمد

تطبيقي اعدادية شمس الشموس للبنات

 503.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1153

 161952383147زينب عباس محسن نعمه

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 501.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

1154

 161922235011بنين علي حسين علي

ادبي ثانوية هبة الرافدين للبنات

 630.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1155

 161922283019زهراء ستار جبار زري

ادبي اعدادية شمس الشموس للبنات

 606.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1156

 281922055086هبة شهيد زياره سرحان

ادبي اعدادية بنت الهدى للبنات

 537.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1157

 161922170055نسرين طالب علي شعبان

ادبي اعدادية االندلس للبنات

 532.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1158

 161922210042رنا ماجد حميد عبد اللطيف

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 527.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1159

 161922220084نجمة زين العابدين حسين جاسم

ادبي اعدادية حيفا للبنات

 524.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1160

 161922213018روان عبد الجبار عدم خيون

ادبي اعدادية المرفأ للبنات

 514.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1161

 161921052064قاسم احمد حمود عبد الكريم

ادبي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 513.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1162

 161922170064يقين طارق حميد مالك

ادبي اعدادية االندلس للبنات

 511.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1163

 161922233054نعمة مسعد احمد محمد

ادبي اعدادية العباسية للبنات

 506.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1164

 161922288023زينب كاظم مالح راشد

ادبي اعدادية بهجة الفؤاد للبنات

 499.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1165

 161922179017زهراء عبد الواحد جبار حمادي

ادبي اعدادية التراث العربي للبنات

 481.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1166

 161922167009بنين عالء ظاهر حبيب

ادبي اعدادية اليمامة للبنات

 477.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1167

 161922170040فاطمة عادل عباس عارف

ادبي اعدادية االندلس للبنات

 476.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1168

 161922461011عذراء احمد عبد الكريم حاجم

ادبي ثانوية االجتهاد االهلية للبنات

 475.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1169

 161922238006ايات رياض زهير محسن

ادبي اعدادية االريج للبنات

 462.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1170

 161921099007حسن كاظم خزعل سبهان

ادبي اعدادية األصفياء للبنين

 456.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1171

 161922287006ايات خليل ابراهيم محمد

ادبي ثانوية فاطمة الكبرى للبنات

 453.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1172

 161921136016حيدر محسن سكر علي

ادبي اعدادية الحشد المقدس للبنين

 450.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1173

 161922203027نور الهدى صباح كاظم مجبل

ادبي ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبنات

 449.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1174

 161922253054هدى هادي عدنان عبد اللطيف

ادبي اعدادية االبتسامة للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1175

 161921030019باقر جودة مانع زيارة

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 437.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1176

 281921033004باقر محمد مجيد حميد

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنين

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1177

 161922208040مفاز حازم رشيد عجيمي

ادبي اعدادية غزة للبنات

 430.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1178

 161921354043محمد صالح مزهر عبد الحسين

ادبي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 427.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1179

 221922323053نور عبد الكريم حمود ثامر

ادبي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 425.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1180

 161922267011زينب شعالن عويد حمود

ادبي ثانوية التعاون للبنات

 424.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1181

 161922194071مريم فاضل جاسب دشر

ادبي اعدادية الميقات للبنات

 422.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1182

 141921208073رضا كريم محمد زوير

ادبي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 421.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1183

 161942152098زهراء عبد نزر حمادي

احيائي ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 635.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1184

 161942226001ابرار حيدر عوفي قاسم

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 557.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية اآلداب
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1185

 161942192036زهراء ميثم عبد هللا عبد الرزاق

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 543.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1186

 161942209052فاطمة خالد عبد المنعم كاظم

احيائي اعدادية الشنقيطي للبنات

 514.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1187

 161951301003باسم تعبان عبد الصاحب موسى

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

 571.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1188

 161952212023عبير نجم عبد هللا حمود

تطبيقي اعدادية الفضيلة للبنات

 542.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1189

 161951047075عبد الرحمن ايوب رحيم جري

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 540.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1190

 161952238048نور صباح نوري عبد الكريم

تطبيقي اعدادية االريج للبنات

 513.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة البصرة/كلية اآلداب

1191

 161951002186محمد باسم عوفي سلمان

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنين

 507.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة البصرة/كلية علوم البحار

1192

 161951051056عباس حيدر حسن داخل

تطبيقي اعدادية العباس للبنين

 486.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية علوم البحار

1193

 161951075023رسول كريم قاسم نعيمه

تطبيقي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنين

 481.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية علوم البحار

1194

 161951043050سراج باسم علي خريبط

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 474.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة البصرة/كلية علوم البحار

1195

 161952197003زهراء احمد مهجر هاشم

تطبيقي ثانوية الفرات االهلية للبنات

 472.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

جامعة البصرة/كلية علوم البحار

1196

 161851085150يوسف جمال عبد الحي عبد الخالق

تطبيقي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 471.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة البصرة/كلية علوم البحار

1197

 171942272034نرجس حردان مردان علي

احيائي ثانوية منارة شبك للبنات

 680.0جامعة كركوك/كلية طب االسنان

جامعة الموصل/كلية الصيدلة

1198

 171952274049وسن نامق محمد سليمان

تطبيقي اعدادية ابن االثير للبنات

 616.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

1199

 171951008076عبد الرحمن نشوان ابراهيم محمود

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 563.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

1200

 171951007076عثمان محمد أسود حسين

تطبيقي االعدادية الغربية للبنين

 545.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1201

 171951026187محمد منير مجيد محمد

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 545.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1202

 171941023011احمد خالد عز الدين ذنون

احيائي اعدادية دار السالم للبنين

 683.0جامعة الموصل/كلية طب االسنان

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1203

 171952041003االء حسن محمود فرمان

تطبيقي ثانوية الحود فوقاني للبنين

 578.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1204

 171951352043عبد الخالق محسن نزال محمد

تطبيقي ثانوية تلعفر المسائية للبنين

 578.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1205

 311952065005زهراء رباح محمد يونس

تطبيقي ثانوية فينك االهلية المختلطة

 569.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1206

 171952281020ضحى غانم عبد خلف

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنات

 603.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة

1207

 171951009072ياسين خالد علي عباس

تطبيقي اعدادية الحكمة للبنين

 546.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة

1208

 171952281004اشواق بشار سالم خطاب

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنات

 519.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة

1209

 171951020070عمار ياسر محمد عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 504.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة

1210

 171951143059عبد الرحمن صباح خلف صالح

تطبيقي اعدادية الشهاب للبنين

 618.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية

1211

 171951039053مازن زويد خلف غضبان

تطبيقي ثانوية الزاوية للبنين

 635.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير

1212

 331841001093محمد حازم محمد طاهر احمد

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 662.0جامعة البصرة/كلية التمريض

جامعة الموصل/كلية العلوم

1213

 171942280119رغد نايف عبودي حسن

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 658.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة الموصل/كلية العلوم

1214

 171942268139هاله علي فاضل قاسم

احيائي ثانوية االوائل االهلية للبنات

 657.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية العلوم

1215

 171942315113فرح محمد محمود محمد صالح

احيائي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 645.0جامعة الموصل/كلية التمريض

جامعة الموصل/كلية العلوم

1216

 171942314004آيه عبد هللا محمد احمد

احيائي اعدادية سومر للبنات

 639.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

جامعة الموصل/كلية العلوم

1217

 171941348005اكرم كارس كلو حامو

احيائي ثانوية سنوني المختلطة للنازحين

 639.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

جامعة الموصل/كلية العلوم

1218

 171942245042رنا تحسين جمعه حسن

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 623.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الموصل/كلية العلوم

1219

 171941011161عبد هللا سالم ابراهيم احمد

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 619.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

جامعة الموصل/كلية العلوم

1220

 331942040171نوره كامل تمر جردو

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 618.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

جامعة الموصل/كلية العلوم

1221

 171942244023رحمه حسين علي طيب

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 615.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

جامعة الموصل/كلية العلوم
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1222

 171942279077فرح طالل عارف نايف

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 614.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية العلوم

1223

 171941005049عامر علي محمد وحش

احيائي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 609.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة الموصل/كلية العلوم

1224

 171942279011انفال احمد خزعل حمو

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 608.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

جامعة الموصل/كلية العلوم

1225

 171941039034محمد عادل محمدعلي حسين

احيائي ثانوية الزاوية للبنين

 607.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية العلوم

1226

 171942230077زينه عبد هللا ابراهيم عبد الرحمن

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 602.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية العلوم

1227

 171942238029ايمان علي حسين خلف

احيائي ثانوية حمام العليل للبنات

 601.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية العلوم

1228

 181941042005عبد الرحمن شهاب احمد جلعوط

احيائي اعدادية غطفان للبنين

 597.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية العلوم

1229

 171942285033ايالف محمد حامد علي

احيائي اعدادية زينب للبنات

 593.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية العلوم

1230

 171952252007رباب مسلم محمد يونس قنبر

تطبيقي اعدادية المحمرة للبنات

 598.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية العلوم

1231

 171952281005االء عبد العزيز ساير عبد هللا

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنات

 576.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية العلوم

1232

 171952314016فردوس بكر غائب محمد

تطبيقي اعدادية سومر للبنات

 569.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الموصل/كلية العلوم

1233

 171941017074حسن علي حسن علي

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 598.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1234

 171942230142ندى اخضير محمد امحيمد

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 590.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1235

 171942284076نور حازم محمد خلف

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 560.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1236

 171942272008حنان كاظم حمزة احمد

احيائي ثانوية منارة شبك للبنات

 541.0جامعة كربالء/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1237

 171942315115كوثر ثامر محمد شيت خضر

احيائي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 535.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1238

 171941069013سيف حسن علي فتاح

احيائي اعدادية قره قوش للبنين

 533.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1239

 171942235055رانيا يوسف عبد الكريم يحيى

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 513.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1240

 171941094017مصطفى اياد خضير رزوقي

احيائي ثانوية سد الموصل للبنين

 509.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1241

 171942281037ايمان زيدان خلف احمد

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 507.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1242

 171941026254مصطفى مشعان حوران يونس

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 507.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1243

 171942279035رحمه عامر محمد قاسم

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 495.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1244

 201941056010حمد طارق حسين محمد

احيائي ثانوية الذاكرين النموذجية للبنين

 488.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1245

 171942296041حنين محمد رشيد عبد هللا

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 487.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1246

 171952296045منى مشعان ذنون يونس

تطبيقي اعدادية التحرير للبنات

 528.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1247

 171951012045رضوان فارس عبد القادر شيت

تطبيقي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1248

 171951027148نافع ثائر نافع مصطفى

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 505.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1249

 171941011386يوسف عماد الدين عبد العزيز داؤد

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 595.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

1250

 171942314068شيماء محمد احمد ابراهيم

احيائي اعدادية سومر للبنات

 577.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

1251

 171942273144مروه احمد عبد السالم محمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 523.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

1252

 171942273149مالك كنعان محمد سليمان

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 522.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

1253

 171942041028سمر سالم احمد محمد

احيائي ثانوية الحود فوقاني للبنين

 510.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

1254

 171921221004رضا ياسين ابراهيم احمد

ادبي ثانوية عمرو بن معد للبنين

 585.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1255

 171921221006عبد الرحمن حسين يوسف احمد

ادبي ثانوية عمرو بن معد للبنين

 563.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1256

 171921112064هذال عمار سعود سفاح

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 548.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1257

 311922038003أمنه هاني رضا محمد

ادبي ثانوية سيوان للبنات

 539.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1258

 171922357025ساره علي حسين عبوش

ادبي ثانوية تطوان المسائية للبنات

 516.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الحقوق
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1259

 171921012055عزيز محمد عزيز محمد

ادبي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 512.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1260

 311922030005رفل حسين عليوي اسماعيل

ادبي ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبنات

 510.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1261

 171921045026عطيه عبيد جاسم محمد

ادبي اعدادية البعاج للبنين

 502.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1262

 171922231049ساره محمود قاسم يونس

ادبي اعدادية قرطبة للبنات

 494.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1263

 171921112038فهد ابراهيم اسماعيل نزال

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 490.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1264

 171921173002صادق محمد علي حمزة

ادبي ثانوية عمر كان للبنين

 488.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1265

 171922290072ضحى ميسر سعدون خضر

ادبي اعدادية الزهور للبنات

 488.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1266

 171921020073كرم ثامر نجم عبو

ادبي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 480.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1267

 171921017054عبيدة بشار ذنون عزيز

ادبي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 480.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1268

 171921038013جوهر علي احمد اسماعيل

ادبي ثانوية اسكي موصل للبنين

 478.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1269

 171921191003عمار حمدان حسان شالش

ادبي ثانوية تل اسمير للبنين

 472.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1270

 171921018113محمد صالح عبد هللا احمد

ادبي اعدادية سارية للبنين

 471.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1271

 171921038007احمد محمود مرعي ابراهيم

ادبي ثانوية اسكي موصل للبنين

 470.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1272

 311921001027عمر محمود عبد هللا عبد

ادبي اعدادية الفتوة المختلطة

 470.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1273

 311922058014رويده رافع حمدي محمد

ادبي ثانوية االنبار النموذجية للبنات

 467.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1274

 171921017097مصطفى عصمت قاسم ايوب

ادبي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1275

 171921111014عبد هلل حميد خليل حنوش

ادبي اعدادية عوينات للبنين

 461.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1276

 171921103009خطاب محمد محمود عران

ادبي اعدادية زمار للبنين

 461.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1277

 171941011278محمد عباس فاضل سعيد

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 573.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1278

 171941094011عمار حسن ابراهيم يوسف

احيائي ثانوية سد الموصل للبنين

 558.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1279

 171942348007ستي خلف قاسم شمو

احيائي ثانوية سنوني المختلطة للنازحين

 548.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1280

 171941350117عبد هللا احمد مرعي حسن

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 538.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1281

 171941026216محمد عبدهللا زعيبر كدحي

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 536.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1282

 311941011016عامر مقداد فاضل محمد علي

احيائي ثانوية حمرين للبنين

 535.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1283

 171942247030سلفانه نهاد يلدا حنا

احيائي اعدادية مريم العذراء للبنات

 520.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1284

 171942267003ازل محمد علي احمد

احيائي اعدادية الفراتين للبنات

 518.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1285

 171942315074سالي ناصر محمود عبد القادر

احيائي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 510.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1286

 171951012181يونس رافع يونس صديق

تطبيقي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 529.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1287

 171951142029عامر عبد محمود سباك

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 497.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1288

 171951005121وليد صباح حسن عطية

تطبيقي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 495.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الموصل/كلية الحقوق

1289

 171921112040فهد محمد عطوان عرسان

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 449.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

1290

 171921025051حامد حميد نهير عرنوس

ادبي اعدادية الراية للبنين

 448.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

1291

 171922403103فاتن محمد فتحي حمد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 447.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

1292

 171921028067مؤمن مهند ذنون يونس

ادبي اعدادية الصديق للبنين

 446.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

1293

 141922107015رؤى عثمان حميد رشيد

ادبي ثانوية الخنساء للبنات

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

1294

 171922317039مها اياد يونس محمد

ادبي ثانوية المأمون للبنات

 422.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

1295

 171921112027عبد هللا سالم بيوض عافر

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 420.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

صفحة  35من 148

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
( القناة العامة)

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

1296

 171942329029رسل يوسف محمد بلو

احيائي ثانوية التميز االهلية للبنات

 660.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

جامعة الموصل/كلية التمريض

1297

 171942277126شيماء وعد غزال اسماعيل

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 655.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة الموصل/كلية التمريض

1298

 171942288350هيا ناصر محمد صوفان

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 647.0جامعة الموصل/كلية التمريض

جامعة الموصل/كلية التمريض

1299

 261942072011دعاء محمد علي محمد

احيائي ثانوية االنتصارات للبنات

 646.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة الموصل/كلية التمريض

1300

 171941022127محمد ابراهيم محمود عيسى

احيائي ثانوية المتميزين االولى للبنين

 630.6جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1301

 171941025108محمد علي عبد المحسن محمد علي

احيائي اعدادية الراية للبنين

 597.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1302

 171942348014غفران فندي الياس خليل

احيائي ثانوية سنوني المختلطة للنازحين

 571.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1303

 171941080025اركان جاسم محمد فتحي

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 549.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1304

 171941117005ذياب محمد صالح اسود

احيائي ثانوية ابي ماريا للبنين

 530.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1305

 171942301030بثينة اسماعيل عبد احمد

احيائي اعدادية مؤتة للبنات

 526.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1306

 171942273170نور عمار ثروت غانم

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 519.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1307

 171941205001سعد سطم عزيز أحمد

احيائي ثانوية القصر للبنين

 510.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1308

 171941147041كمال شريف فتح هللا فرحان

احيائي اعدادية اشور للبنين

 502.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

1309

 171941005098ليث محمد احمد صالح

احيائي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 483.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1310

 171942332012نور زكر عبد هللا محمد

احيائي ثانوية أبو جربوعة للبنات

 452.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1311

 171942277004اسباهيه محمد جبر حمادي

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 449.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1312

 171942316039رنده شامل احمد خلف

احيائي ثانوية الضحى للبنات

 443.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1313

 171942281023امامة عبد الستار نجم عبد هللا

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 435.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1314

 331942052016خناف خضر سعيد خليل

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 434.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1315

 171941038013ايمن محمد احمد حسين

احيائي ثانوية اسكي موصل للبنين

 433.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1316

 171941018221مهند علي حسين محمد

احيائي اعدادية سارية للبنين

 430.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1317

 171942281082سارة وليد محمود جاسم

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 430.0جامعة الموصل/كلية االثار

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1318

 171941161071محمد احمد خلف حميد

احيائي اعدادية الرضواني للبنين

 430.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1319

 171941010023فهد فواز علي حمد

احيائي اعدادية ابي تمام للبنين

 429.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1320

 331952040052نبأ وائل حسن يوسف

تطبيقي اعدادية ام الربيعين للبنات

 451.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1321

 171951015001ابراهيم احمد قاسم احمد

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 430.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1322

 171851028047خالد جمال موسى حيدر

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 428.0قبول مباشر

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

1323

 171921005025سعيد محمود سعيد قاسم

ادبي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 578.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1324

 171921028078محمد عامر ابراهيم معيوف

ادبي اعدادية الصديق للبنين

 570.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1325

 171921045016شهاب ابراهيم محمد عبود

ادبي اعدادية البعاج للبنين

 537.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1326

 171921019069علي ابراهيم خليل حسن

ادبي أعدادية االمين للبنين

 523.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1327

 171921223017محمد باسم طه فتحي

ادبي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 504.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1328

 171921038009اسعد ثامر حسن علي

ادبي ثانوية اسكي موصل للبنين

 502.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1329

 171921182023محمد حارس عبيد صالوي

ادبي ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنين

 502.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1330

 171921021031صالح منهل صالح علي

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 499.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1331

 171922301056شهد علي عبد العزيز علي

ادبي اعدادية مؤتة للبنات

 480.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1332

 171921021086ياسين طه عبد هللا محمد

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 479.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد
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1333

 171921080047ضياء علي يحيى احمد

ادبي اعدادية الرشيدية للبنين

 478.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1334

 171921015043سيف يحيى حسن خلف

ادبي اعدادية الزهور للبنين

 465.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1335

 171921012097مصطفى رامي رياض محمد شيت

ادبي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 461.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1336

 141921031034سجاد صدام حسين علي

ادبي ثانوية سامراء للبنين

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1337

 171921117004صالح سالم يونس مصطفى

ادبي ثانوية ابي ماريا للبنين

 442.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1338

 171941015144فواز ذاكر محمد صالح احمد

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 577.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1339

 171941003001ابراهيم جاسم محمد حسن

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 539.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1340

 171941017251محمد علي فالح حسن عيسى

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 485.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1341

 171941112063متعب كنوش جعباز عكيل

احيائي اعدادية ربيعة للبنين

 478.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1342

 171941003078علي حازم علي سليمان

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 472.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1343

 171941008400وسام سعد هللا احمد نزال

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 466.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1344

 171941003048سعد محمد احمد صالح

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 464.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1345

 191951019068عبد هللا سعود درك حديد

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 518.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1346

 171952237012امواج ميسر سليمان احمد

تطبيقي اعدادية اليمن للبنات

 498.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1347

 171951015019احمد فارس صالح ابراهيم

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 479.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1348

 171951123008علي نذير عباس حسين

تطبيقي ثانوية الشهداء للبنين

 478.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1349

 171951002017حسن عقيل غانم احمد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 457.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1350

 171952232043غفران مشعان يونس خضير

تطبيقي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 453.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1351

 171951034004عبدالصمد احمد محمود محمد

تطبيقي ثانوية تل واعي للبنين

 451.0جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1352

 171951036003اسعد حسن محسن جاسم

تطبيقي ثانوية تلول ناصر للبنين

 450.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1353

 171951223003احمد اياد طاهر عزيز

تطبيقي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 446.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1354

 171951012173يحيى محمد زكي داؤد

تطبيقي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 444.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

1355

 171942224003امينه عماد حسن حسين

احيائي ثانوية االخوة للبنين

 617.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1356

 171942286318ميسم محمد حازم عبد القادر

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 613.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1357

 171942288279لينا ليث محمد طاهر صبري

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 611.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1358

 171942299087ندى هاشم نجم عبد هللا

احيائي ثانوية القادسية للبنات

 606.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1359

 171942315098عبير عيسى صالح عبد

احيائي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 605.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1360

 171941142047محمود احمد خضر عودة

احيائي اعدادية ابن البيطار للبنين

 602.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1361

 171942294195شهد مصدق عبد العزيز محمد

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 599.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1362

 171942273124شيماء جميل حبو محمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 599.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1363

 171942041004ازهار عدنان عطية عبيد

احيائي ثانوية الحود فوقاني للبنين

 598.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1364

 171942232083حنان بسام صباح فاضل

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 596.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1365

 171942315106فاطمه احمد عبد الواحد علي

احيائي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 596.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1366

 171942232256مها احسان خلف فرج

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 596.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1367

 171942264063نوره محمد عبد الجبار عبد الهادي

احيائي ثانوية زنوبيا للبنات

 595.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1368

 331941060022لؤي حسين علي كلو

احيائي ثانوية قادية المختلطة للنازحين

 594.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1369

 311942002013شروق احمد شحاذه عالوي

احيائي اعدادية الهويرة المختلطة

 594.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة
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 171942294174سرى جهين سالم محمد طاهر

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 593.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1371

 171942280151سبأ علي سليمان فتحي

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 592.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1372

 171942279002ابتهال سالم محمد مصطفى

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 589.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1373

 331942056049مليحه بركات نائف خلف

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 587.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1374

 171941052010عثمان خضر محيميد اسود

احيائي ثانوية تل الشعير للبنين

 587.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1375

 171942280067بسمة جمال ابراهيم امين

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 586.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1376

 171941161090محمود علي محمود عبد هللا

احيائي اعدادية الرضواني للبنين

 585.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1377

 171941021043عبد هللا احمد شهاب احمد

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 585.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1378

 171942277025انتصار محمد احمد محمد

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 584.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1379

 201941026031فراس احمد حسين عليان

احيائي اعدادية الزاب للبنين

 583.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1380

 171941084019حمد يوسف جاسم محمد

احيائي اعدادية تلكيف للبنين

 580.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1381

 171942230001أبتهال علي خليف علي

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 579.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1382

 171942251065ديانا دريعي احمد حسن

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 575.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1383

 171942277040ايه خلف ذنون علي

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 575.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1384

 171942292037زهراء طارق عبد اللطيف عبد العالي

احيائي عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبنات

 574.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1385

 171942280161سوسن عدنان هاشم محمود

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 574.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1386

 331942041013رحمه جاسم محمد مجيد

احيائي ثانوية ياسا للبنات للنازحين

 572.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1387

 171941124043حسين علي محسن عبد الكريم

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 571.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1388

 171941142032علي حسين علي محمد

احيائي اعدادية ابن البيطار للبنين

 571.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1389

 171942403007تمارا ضبيان عدنان ابراهيم

احيائي الخارجيات  -ايسر

 570.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1390

 171941207002احمد حمد موسى محمد

احيائي ثانوية نينوى للبنين

 570.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1391

 171942230164وسن عبد هللا ابراهيم عبد الرحمن

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 567.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1392

 171942098007رحاب خيري فلح احمد

احيائي ثانوية فايدة للبنين

 566.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1393

 171941081010رياض احمد يونس حميد

احيائي ثانوية القبة للبنين

 566.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1394

 311941001008احمد عبد العزيز حميد محمود

احيائي اعدادية الفتوة المختلطة

 566.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1395

 171941116025محمد علي امين خضير

احيائي ثانوية الكسك للبنين

 565.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1396

 171941112058قصي عبد الكريم علي عياش

احيائي اعدادية ربيعة للبنين

 562.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1397

 171942034001ابتسام نعمه حسين فرج

احيائي ثانوية تل واعي للبنين

 562.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1398

 171941034013علي محمد نوري عمر

احيائي ثانوية تل واعي للبنين

 561.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1399

 171942301116مريم نجم عبد هللا يونس

احيائي اعدادية مؤتة للبنات

 560.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1400

 171941026108عبدالحليم سليمان عبد حسن

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 552.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1401

 331941050004احمد راكان محمود جنكو

احيائي ثانوية فايدة المختلطة للنازحين

 551.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1402

 171941066025عقيل ميسر بكداش حمد

احيائي اعدادية خزنة للبنين

 548.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1403

 171941144044سفيان صالح نايف بلو

احيائي اعدادية الشافعي للبنين

 548.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1404

 171942246004امنة عبد الرحمن عبد الجبار ابراهيم

احيائي ثانوية المحلبية للبنات

 547.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1405

 171941350161فيصل ارميض علي ادغيم

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 539.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1406

 171941350052حسين علي ياسين خضر

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 536.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة
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1407

 171951080054غازي فيصل جاسم يونس

تطبيقي اعدادية الرشيدية للبنين

 595.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1408

 171951007150يوسف حمد سليمان عليل

تطبيقي االعدادية الغربية للبنين

 591.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1409

 171951104046محمود فالح محمد احمد

تطبيقي ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنين

 588.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1410

 171951002008احمد ياسين محمد رجب

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 564.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1411

 171951177001إسماعيل عبد الباسط محمود عثمان

تطبيقي ثانوية المزرع للبنين

 563.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1412

 171952280001أنسام علي خليل علي

تطبيقي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 561.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1413

 171952314025نغم خالد الزم حمدون

تطبيقي اعدادية سومر للبنات

 560.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1414

 171951018011احمد سعد محمد علي

تطبيقي اعدادية سارية للبنين

 559.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1415

 171951350077سعد خضر لطيف محمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 558.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1416

 171951026182محمد فجر محمد حماد

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 556.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1417

 171951009063مصطفى سالم محمد سعيد

تطبيقي اعدادية الحكمة للبنين

 552.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1418

 171951103050علي يونس الياس زعالن

تطبيقي اعدادية زمار للبنين

 551.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1419

 171952289051غفران نكتل علي امين

تطبيقي اعدادية االصمعي للبنات

 549.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1420

 171952041004امنة محمد علي وسمي

تطبيقي ثانوية الحود فوقاني للبنين

 548.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1421

 171952330006دنيا عبد الغفور عبد الرحمن عيسى

تطبيقي ثانوية الشرقية االهلية للبنات

 537.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1422

 171952283037طيبة محمود محمد سلطان

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنات

 522.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1423

 171951026082صباح حسن ضاحي محل

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 516.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1424

 171951350088شامل جاسم ابراهيم عبد هللا

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 516.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1425

 171951216004حمد محمود سليمان حسن

تطبيقي ثانوية البوير للبنين

 514.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1426

 171951109011عمر عنتر اوسف حمو

تطبيقي ثانوية حكنة للبنين

 512.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1427

 171951019004احمد ثامر خليل محمود

تطبيقي أعدادية االمين للبنين

 511.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1428

 171951009005احمد غانم حمد محمود

تطبيقي اعدادية الحكمة للبنين

 509.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1429

 171952283029سرى بشار يحيى ابراهيم

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنات

 509.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1430

 171952305010رحمة خالد عبد هللا امين

تطبيقي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 506.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1431

 171951016063عبيدة وليد محمد توفيق قاسم

تطبيقي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 503.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1432

 171951012093علي سعد الدين حسن حسين

تطبيقي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 503.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1433

 171951027025اسالم ميسر اسماعيل عبد

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 501.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1434

 171952290095يمامه فاضل حامد علي

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 500.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1435

 171951016075عمر احمد هاشم عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 496.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1436

 171952327004زينب رياض طه محمد

تطبيقي ثانوية دار الشرقية االهلية للبنات

 494.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1437

 171952294044زينب عماد علي يونس

تطبيقي اعدادية الطالئع للبنات

 494.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1438

 171951178033علي وعد سعد خضر

تطبيقي اعدادية الصادق االمين للبنين

 493.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1439

 171951017201محمد بشار احمد قاسم

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 486.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1440

 311952037008شمس احمد يونس رديني

تطبيقي ثانوية مريم الطاهرة للبنات

 482.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1441

 171951142022ريان رادع صديق محمد

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 482.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1442

 171951091007عبيد كريت مراد خلف

تطبيقي ثانوية القوش للبنين

 477.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1443

 171951026051بسمان عامر محمد علي

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 473.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة
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1444

 171952286018دنيا فيصل جبار اسماعيل

 473.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

1445

 311922001007مريم عبد حسين محمد

ادبي اعدادية الفتوة المختلطة

 561.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1446

 311921002034يوسف طوفان عبد هللا محمد امين

ادبي اعدادية الهويرة المختلطة

 541.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1447

 171921114036مالك محمود خضر احمادي

ادبي اعدادية البرغلية للبنين

 538.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1448

 171921084098منهل خالد عبد هللا حسين

ادبي اعدادية تلكيف للبنين

 515.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1449

 171921001089يحيى محمد ذنون بالل

ادبي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 498.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1450

 171921114043محمود حسين خضر احمادي

ادبي اعدادية البرغلية للبنين

 492.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1451

 171922291047غفران محمد محمود عباس

ادبي اعدادية المربد للبنات

 486.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1452

 171942296086ضحى صبحي شريف حسين

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 631.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1453

 171942319022رحمه يقضان سالم احمد

احيائي ثانوية سودة بنت زمعة للبنات

 616.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1454

 171941143093محمد فارس خضر محمد

احيائي اعدادية الشهاب للبنين

 613.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1455

 171942299085مها جنيد طه عبو

احيائي ثانوية القادسية للبنات

 612.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1456

 171942280242منال حازم محمد احمد

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 604.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1457

 171952232035شهد باسم عزيز عاصي

تطبيقي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 570.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1458

 171951028117كرم منهل جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 545.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

1459

 171922251083والء محمد جاسم محمد

ادبي اعدادية الرشيدية للبنات

 499.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1460

 171922206013هجران اسماعيل حميد ذياب

ادبي ثانوية مخيم الجدعة للنازحين

 471.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1461

 171922251028رؤى محمود ياسين ابراهيم

ادبي اعدادية الرشيدية للبنات

 469.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1462

 331922050003ضحى نصر هللا جرجيس فتحي

ادبي ثانوية فايدة المختلطة للنازحين

 468.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1463

 171922288016أيه ميسر عبد هللا احمد

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 432.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1464

 171922283062مريم حاجم سلطان عبد هللا

ادبي اعدادية الكفاح للبنات

 429.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1465

 171922305042رندة يونس جاسم حمدون

ادبي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 428.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1466

 171942291100شيالن خالص محمد محمد

احيائي اعدادية المربد للبنات

 550.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1467

 171942288114رحمة محمد صالح حمزه

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 549.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1468

 171942096011غزاله عبد القادر احمد خلف

احيائي ثانوية تل عدس للبنين

 544.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1469

 171942040007ايالن عواد احمد ابراهيم

احيائي اعدادية الحود للبنين

 533.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1470

 171942297041دنيا لؤي ابراهيم احمد

احيائي اعدادية اشبيلية للبنات

 525.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1471

 171942286289مارية عمر عبد الرزاق عمر

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 523.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1472

 171942280023امنة جاسم محمد عبد هللا

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 519.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1473

 171942230152هبة ثامر غائب حمدون

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 514.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1474

 171942232016آيه سمير مجيد محمد

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 510.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1475

 171942104010وداد سليمان ابراهيم خلو

احيائي ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنين

 504.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1476

 171942230148نور قاسم خلف صالح

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 499.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1477

 171942314022ايه بشار رمزي خضر

احيائي اعدادية سومر للبنات

 498.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1478

 171942310036مناهل محمد زايد عذيمان

احيائي ثانوية الخضراء للبنات

 497.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1479

 311942002001آيه محمد علو علي

احيائي اعدادية الهويرة المختلطة

 491.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1480

 171942329013افنان احمد سالم محمد

احيائي ثانوية التميز االهلية للبنات

 490.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات
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1481

 171942286245ضحى بشير يونس شحاذة

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 489.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1482

 171942077016صفا خزعل ذياب خلف

احيائي ثانوية المصطفى للبنين

 486.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1483

 171942308051نورهان معتصم طالل عبد الهادي

احيائي ثانوية قره قوينلي للبنات

 484.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1484

 171942323005حنان محمد مال خليل محمد

احيائي ثانوية الباشا االهلية للبنات

 479.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1485

 171942232087حنان محسن امين حسين

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 475.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1486

 171942294252مروة قصي سلطان عثمان

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 471.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1487

 171942257011زينة معمر فاضل يونس

احيائي ثانوية سد الموصل للبنات

 471.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1488

 171942175001اسراء احمد محمد عبد هللا

احيائي ثانوية قز فخرة للبنين

 470.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1489

 171942295014براء محمود محمد يحيى

احيائي اعدادية صفية للبنات

 465.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1490

 171942294037االء محمد يونس محمد

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 464.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1491

 171942237149عائشة ثروي كورز بشر

احيائي اعدادية اليمن للبنات

 462.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1492

 171942098034منى حميد ذنون عمر

احيائي ثانوية فايدة للبنين

 458.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1493

 171942235082زينب زكي ثامر فتحي

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 455.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1494

 171952317005نغم صفوان حمد محمد

تطبيقي ثانوية المأمون للبنات

 522.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1495

 171952273003اسراء محمد غانم محمود

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 497.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1496

 171952288027تمارا محمد محمود جمال

تطبيقي اعدادية بلقيس للبنات

 464.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1497

 171952177003ذكرى احمد محمد ابراهيم

تطبيقي ثانوية المزرع للبنين

 460.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1498

 331952040036ضحى مروان ابراهيم فتحي

تطبيقي اعدادية ام الربيعين للبنات

 459.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1499

 171952290008اسماء ابراهيم ظاهر حسون

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 452.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1500

 171952290071غفران نشوان سالم داؤد

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 441.0جامعة الموصل/كلية االثار

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1501

 171952283041غفران عصام محمد حسين

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنات

 433.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

1502

 171921018123مصطفى محمد علي حمو

ادبي اعدادية سارية للبنين

 544.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1503

 331921064008سليمان فيصل خديده علي

ادبي اعدادية ايسيان المختلطة للنازحين

 536.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1504

 331921051002حسام حجي قاسم يوسف

ادبي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 533.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1505

 171921144018انس احمد عبد الرزاق علي

ادبي اعدادية الشافعي للبنين

 503.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1506

 191921020001أيمن نوري زغيبي عليج

ادبي اعدادية الحقالنية للبنين

 485.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1507

 171922292010حنين خالد عبد الواحد محمد

ادبي عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبنات

 481.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1508

 171922230034ريم حسين علي جاسم

ادبي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 463.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1509

 331922041015عبير عامر عبد هللا حمدان

ادبي ثانوية ياسا للبنات للنازحين

 463.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1510

 171921210006مشعل كريم فتيخان حميد

ادبي ثانوية الكبر للبنين

 449.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1511

 171922289012ايه ذنون يونس محمود

ادبي اعدادية االصمعي للبنات

 448.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1512

 171921112049محمد اهليل اخزيم حطاب

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 438.0جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1513

 171922249003آيه عباس محسن ولي

ادبي اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 438.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1514

 171921027116مصطفى عامر عادل صالح

ادبي اعدادية النيل للبنين

 438.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1515

 171921045048محمد نايف منزل مهراس

ادبي اعدادية البعاج للبنين

 437.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1516

 171922267055موج محمد محمود فتحي

ادبي اعدادية الفراتين للبنات

 432.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1517

 171921002017عبد هللا معين عبد هللا حميد

ادبي االعدادية المركزية للبنين

 430.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية اآلداب
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1518

 171921019106محمد طالل عبد الرحمن عبد اللطيف

ادبي أعدادية االمين للبنين

 429.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1519

 171922281016شهباء محمد حسن محمد علي

ادبي اعدادية الرسالة للبنات

 427.0جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1520

 201921067010زياد فرمان شاهر صالح

ادبي اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين

 426.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1521

 171821053015ساهر هزيم خلف علي

ادبي ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنين

 426.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1522

 171921012038سيف مجيد عزيز مجيد

ادبي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 423.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1523

 171921143003احمد ابراهيم عنتر خضر

ادبي اعدادية الشهاب للبنين

 423.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1524

 171921143034سيف عدي مرعي حسن

ادبي اعدادية الشهاب للبنين

 422.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1525

 171921018050زياد لطيف يونس رجب

ادبي اعدادية سارية للبنين

 421.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1526

 331941056023سبهان خلف علي خلف

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 569.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1527

 331941008037يوسف حسان طالب بشير

احيائي ثانوية زاخو للبنين  /للنازحين

 550.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1528

 171941003061طه محمد طيب عبد الهادي اسماعيل

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 538.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1529

 171941008345محمود منهل محمود جاسم

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 534.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1530

 171941005028حسام الدين حسن صالح حميد

احيائي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 521.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1531

 171942302010آمنه نشوان شريف حسن

احيائي اعدادية حمص للبنات

 520.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1532

 171942231225زينة محمد ابراهيم محمد

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 509.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1533

 121942093016رسل احمد محمد علي

احيائي ثانوية الخلود للبنات

 508.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1534

 171941002028سيف هللا زياد رشيد محمد

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 505.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1535

 171942288135رغدة شامل مظفر حياوي

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 503.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1536

 171942267027ايالف عزيز حسين عبد هللا

احيائي اعدادية الفراتين للبنات

 494.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1537

 171952245003اليناس سعد حسين خلف

تطبيقي ثانوية بحزاني للبنات

 517.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1538

 311951004021محمد صالح عبد الكريم قاسم عزب

تطبيقي ثانوية االمل للبنين

 481.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1539

 171952317006نور عبد القادر حمدون كليب

تطبيقي ثانوية المأمون للبنات

 461.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة الموصل/كلية اآلداب

1540

 171922317007ايه عبد الحكيم محمد صالح

ادبي ثانوية المأمون للبنات

 435.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

1541

 311921002025محمد سالم داود سليمان

ادبي اعدادية الهويرة المختلطة

 572.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1542

 171922285058غفران محمد احمد خضير

ادبي اعدادية زينب للبنات

 550.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1543

 171921042031محمد حامد حسين محمد

ادبي اعدادية القيارة للبنين

 540.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1544

 171921020075كرم محمد بالل محمد

ادبي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 528.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1545

 171921096011يحيى علي عبد هللا احمد

ادبي ثانوية تل عدس للبنين

 516.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1546

 171921027087قتيبة فتحي عبد الرحمن احمد

ادبي اعدادية النيل للبنين

 514.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1547

 171922181002امنه ياسين عبد هللا تركي

ادبي ثانوية تل الهوى للبنين

 511.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1548

 191921027021ميثم ناجي جياد علي

ادبي اعدادية ابي بكر الصديق للبنين

 510.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1549

 171921112052محمد دحام حمدوك حمور

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 506.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1550

 331921064003اياد كتي بوكو خلف

ادبي اعدادية ايسيان المختلطة للنازحين

 502.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1551

 171922314056كرم مؤمن احمد محمد علي

ادبي اعدادية سومر للبنات

 498.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1552

 171922401040صفا طالل فاضل يوسف

ادبي الخارجيات  -ايمن

 496.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1553

 171922403012اطياف خير الدين احمد ابراهيم

ادبي الخارجيات  -ايسر

 492.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1554

 171921001006احمد حكمت فتحي احمد

ادبي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 484.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية
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1555

 171921009020اوس عمار ذنون يونس

ادبي اعدادية الحكمة للبنين

 482.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1556

 171921015051عبد الباري محمود ذنون محمد

ادبي اعدادية الزهور للبنين

 481.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1557

 171921080059عبد هللا سوري محمد احمد

ادبي اعدادية الرشيدية للبنين

 481.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1558

 171921080074عمر وطبان علي حسين

ادبي اعدادية الرشيدية للبنين

 475.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1559

 171921016068كرم احمد علي رجب

ادبي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 469.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1560

 171921005012جاسم يونس اخضير الياس

ادبي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 456.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1561

 171921112030عبد هللا محمد دربي احمد

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 452.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1562

 171922301058عائشة احمد عبد الرحمن عبد المناف

ادبي اعدادية مؤتة للبنات

 452.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1563

 171921024053علي محمد فوزي حسين

ادبي اعدادية المستقبل للبنين

 450.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1564

 171922288084مالك غسان حسن علي

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 449.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1565

 171921084109يونس عباس قادر صبر

ادبي اعدادية تلكيف للبنين

 445.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1566

 171921052013مصطفى محمد حسين صالح

ادبي ثانوية تل الشعير للبنين

 445.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1567

 171921025113محسن فتحي عبد هللا صالح

ادبي اعدادية الراية للبنين

 444.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1568

 231921008018ايوب ابراهيم علي عبد الهادي

ادبي اعدادية المحاويل للبنين

 442.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1569

 171942273077رشا فنر خضر علي

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 595.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1570

 171942295058فاطمه الزهراء سعد حمدي فؤاد

احيائي اعدادية صفية للبنات

 592.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1571

 171942267028ايالف يحيى طليع سليم

احيائي اعدادية الفراتين للبنات

 586.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1572

 171942267023اية قحطان علي حمد

احيائي اعدادية الفراتين للبنات

 585.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1573

 171941092012فهد عبد المنعم مصطفى محمد

احيائي ثانوية دار االندلس االهلية للبنين

 572.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1574

 171942259005اسيل عزيز محيلة سلمان

احيائي ثانوية زمار للبنات

 566.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1575

 311942045016رحمة خالد عزيز سفر

احيائي ثانوية المحبة للبنات

 565.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1576

 171941118017جميل محمود محمد جميل حسن

احيائي اعدادية تلعفر للبنين

 556.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1577

 171942267121نبأ امجد عبد الوهاب عبد

احيائي اعدادية الفراتين للبنات

 550.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1578

 171941021052علي حامد احمد خضر

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 546.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1579

 171942302053دنيا جاسم محمد حسن

احيائي اعدادية حمص للبنات

 530.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1580

 171941075018عمر ذنون يونس صباح

احيائي اعدادية السيد حمد للبنين

 528.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1581

 171941018137عمار شعالن عبد عبد هللا

احيائي اعدادية سارية للبنين

 525.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1582

 171941116012صالح حسن جميل كريم

احيائي ثانوية الكسك للبنين

 523.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1583

 171942235059رحمة رعد فتحي احمد

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 521.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1584

 171941083038محمد أنور زينل رضا

احيائي ثانوية بعويزة للبنين

 520.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1585

 171942267118مالك نوزت عبد الخالق مصطفى

احيائي اعدادية الفراتين للبنات

 518.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1586

 171941161003ابو بكر حسن عوض عباس

احيائي اعدادية الرضواني للبنين

 516.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1587

 171942403001اسراء مهند صديق سعدون

احيائي الخارجيات  -ايسر

 509.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1588

 171942273184هند غانم رجب ذنون

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 508.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1589

 171942308028سميه سعد محمد جفال

احيائي ثانوية قره قوينلي للبنات

 508.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1590

 171942285216هدى محمد حسن محمود

احيائي اعدادية زينب للبنات

 505.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1591

 171941359005احمد نايف احمد جاسم

احيائي ثانوية ربيعة المسائية للبنين

 499.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية
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1592

 171941009038سلطان احمد علي عبد هللا

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 489.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1593

 331942040160نور احمد محمد احمد

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 488.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1594

 171942283038دعاء احمد محمد احمد

احيائي اعدادية الكفاح للبنات

 484.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1595

 331941052025سمير غانم الياس خلف

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 481.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1596

 171942251058داليا علي حسين كندل

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 479.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1597

 171951005108محمود جمال محمد حميد

تطبيقي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 495.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1598

 171951005080عمار رمضان مراد عنيز

تطبيقي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 482.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1599

 171952237006االء سالم حازم محمد

تطبيقي اعدادية اليمن للبنات

 471.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1600

 171951351132مروان ناظم محمود خضر

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1601

 171951008110عمر بسام محمد طاهر اسماعيل

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 461.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

1602

 171922283046شهد بشار حازم محمد

ادبي اعدادية الكفاح للبنات

 422.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

1603

 171922281036يسرى محمد فكاك احمد

ادبي اعدادية الرسالة للبنات

 420.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

1604

 171922290042رسل ابراهيم شكر محمود

ادبي اعدادية الزهور للبنات

 420.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

1605

 171942296018الحان باسل عبد الموجود علي

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 467.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

1606

 171942281113طليعة احمد عبد خالد

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 452.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

1607

 171922292019سرى ساجد احمد ساجت

ادبي عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبنات

 498.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

1608

 171921012008احمد رامي رياض محمد شيت

ادبي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 459.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

1609

 171922238012زينب وليد احمد عويد

ادبي ثانوية حمام العليل للبنات

 453.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

1610

 171922305074نهى خليل ابراهيم الياس

ادبي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

1611

 171922285025رنا كريم احمد علي

ادبي اعدادية زينب للبنات

 442.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

1612

 171921009037سيف داؤد سليمان حسن

ادبي اعدادية الحكمة للبنين

 441.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

 538.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

 440.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

 439.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

 430.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

 420.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية االثار

 443.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة الموصل/كلية االثار
جامعة الموصل/كلية االثار

ريام صديق سفر رسول

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

1613

171942251085

1614

 171921015021حسام اثمر سالم عبد هللا

1615

 191941063019عالء احمد علي جراد

احيائي اعدادية االيمان للبنين

1616

 171951002068محمد مازن عبد الحميد احمد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

1617

 171921182005زياد فتحي عبد الرزاق خضر

1618

 171942292064فرح لؤي موفق عبد هللا

احيائي عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبنات

1619

 171942245063شادان ماجد حسن الياس

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 435.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

1620

 171942285133سوزان محمد هادي محمود

احيائي اعدادية زينب للبنات

 430.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة الموصل/كلية االثار

1621

 171941064040علي مجاهد حامد عبدهللا

احيائي اعدادية الوركاء للبنين

 429.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة الموصل/كلية االثار

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

ادبي اعدادية الزهور للبنين

ادبي ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنين

1622

 171951017157علي اياد علي حسين

 443.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

جامعة الموصل/كلية االثار

1623

 171922314024رغد مؤمن احمد محمد علي

ادبي اعدادية سومر للبنات

 422.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

1624

 171921027050عبد الرحمن عبد هللا صالح عبد هللا

ادبي اعدادية النيل للبنين

 421.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

1625

 171842277040ايمان محمد علي شحاذه

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 452.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

1626

 141951011058محمد عباس فاضل محسن

تطبيقي إعدادية بطل خيبر للبنين

 551.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1627

 161951357054حر مهدي جابر كزار

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 551.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1628

 121951025038عباس باسم محمد شاتي

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 539.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء
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1629

 131951001082يوسف ليث عثمان عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنين

 530.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1630

 231951031015رافد محمد طه ياس

تطبيقي اعدادية السجاد للبنين

 528.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1631

 111951156002ابراهيم محمد عبد هللا كاظم

تطبيقي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 525.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1632

 141951016095محمد سمير عبد الرزاق عبد المجيد

تطبيقي إعدادية الجمهورية للبنين

 519.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1633

 141951016017ايسر سالم خلف سلمان

تطبيقي إعدادية الجمهورية للبنين

 517.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

1634

 101951020076عبد الحكم ماجد حميد خضير

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 512.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

1635

 141951027058محمد علي غالب حسين محمد

تطبيقي اعدادية النجاح للبنين

 505.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

1636

 141951016111مصطفى كاظم منجل فرج

تطبيقي إعدادية الجمهورية للبنين

 505.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

1637

 151951005103محمد جاسم خميس كاطع

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 503.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

1638

 151951071209مؤمل قاسم جياد جاسم

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 499.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

1639

 151951018045منتظر هادي علي عطية

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 499.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

1640

 211942170057غسق عدنان خلف عطيه

احيائي ثانوية بنت مزاحم للبنات

 638.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة

1641

 151941071317منتظر ستار جبارة صخي

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 636.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة

1642

 151951071154علي سعدي العيبي جبر

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 545.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة

1643

 141951047033حيدر مهدي عباس رمث

تطبيقي اعدادية النهوض للبنين

 526.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

1644

 231951027004باقر مهدي عبيد شهاب

تطبيقي ثانوية الصديق للبنين

 514.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

1645

 271951015078محمد فالح حسن حمد

تطبيقي اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنين

 508.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

1646

 151951071078حسين قصي جبار خلف

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 507.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

1647

 291951153008احمد رحيم رهك حمود

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 505.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

1648

 151951071229محمد صادق جعفر علوان

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 502.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

1649

 141952140035طيبة سالم فارس زيدان

تطبيقي اعدادية بلقيس للبنات

 497.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

1650

 141941019015الحسن هشام اكرم بالسم

احيائي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 626.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

1651

 101941019040امير مصطفى صالح مهدي

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 616.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

1652

 291941020030محمد مصطفى محمد اسماعيل

احيائي ثانوية التحرير للمتميزين

 657.2الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

1653

 121941020057سرمد كمر رحيم عبود

احيائي ثانوبة ذو النورين المختلطة

 656.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

1654

 211942097154هاجر منذر شالل جاسم

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 654.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

1655

 131941018070عبد هللا قاسم عوض محمد

احيائي ثانوية الحكمة االهلية للبنين

 649.0جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم الشبكات

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

1656

 131951029031علي هيثم فؤاد ناصر

تطبيقي اعدادية الصفا للبنين

 622.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

1657

 261951014022سجاد عيال محسن علي

تطبيقي اعدادية العزيزية للبنين

 615.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

1658

 111941206028محمد عدنان حميد باني

احيائي ثانوية النيل المسائية للبنين

 631.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

1659

 241942130031رانيا خالد عبد عجيل

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 601.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

1660

 111941025036طاهر ناظم عزيز صايل

احيائي اعدادية الروافد للبنين

 601.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

1661

 101942079023عائشه شاكر محمد صالح

احيائي ثانوية حطين للبنات

 610.0جامعة بغداد/كلية القانون

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

1662

 141951022036عبد الرزاق حيدر علي عبد الحسن

تطبيقي اإلعدادية الشرقية للبنين

 560.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

1663

 221941053074عبد الفتاح عون رسمي بالد

احيائي ثانوية شمس العلوم األهلية للبنين

 589.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

1664

 141941029039عبد هللا محمد هاشم حسين

احيائي اعدادية ابن البيطار للبنين

 581.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

1665

 191942199013تغريد فرج كنعان محمد

احيائي اعدادية حديثة للبنات

 649.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية
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1666

 141942070011ايه خضير جبار سهيل

احيائي ثانوية فدك للبنات

 640.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي

1667

 101942091045رواسي مثنى شاكر حبش

احيائي ثانوية الجامعة للبنات

 662.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

1668

 271942060226سما حافظ خليف عزيز

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 661.6جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

1669

 131952118053كوثر ناظم هاشم كاظم

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 642.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

1670

 141952145019زهراء كريم خالد ابو دعير

تطبيقي اعدادية الجوهرة للبنات

 621.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

1671

 231942082008بتول داود صاحب دوحان

احيائي ثانوية مريم العذراء للبنات

 658.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

1672

 211942099098نور يحيى رشيد علوان

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 657.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

1673

 111942062049سبأ وليد خالد حسين

احيائي ثانوية شط العرب العلمية للبنات

 656.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

1674

 151952042028نور الهدى نصير جاسم علوان

تطبيقي اعدادية النجاة للبنات

 644.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

1675

 171951103035سعد حسن محمد عزيز

تطبيقي اعدادية زمار للبنين

 569.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

1676

 151942048067زهراء هاشم سيد لعيبي

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 588.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

1677

 131942130013دانية علي عزت موسى

احيائي اعدادية زها حديد للبنات

 582.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

1678

 131951020014عبد هللا أسامة ناجح ناصر

تطبيقي ثانوية كلية بغداد للبنين

 495.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

1679

 111942121006اية كريم شاكر محمود

احيائي ثانوية الرباط للبنات

 573.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

1680

 151942051024تقى رياض طعمه علي

احيائي اعدادية الماثر للبنات

 569.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

1681

 111941033012زيد حسن علي شاكر

احيائي اعدادية البلد االمين للبنين

 565.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

1682

 151942041044زينب مجيد خلف سلمان

احيائي اعدادية المسرة للبنات

 562.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

1683

 161942145045در علي عبد العزيز كريم

احيائي ثانوية االمتياز االهلية للبنات

 562.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

1684

 141841019075محمد حسن عيالن عكله

احيائي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 557.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

1685

 111942081026فاطمه حسن عبد صباح

احيائي اعدادية عمر المختار للبنات

 555.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

1686

 251942083041زهراء عقيل غالب محمد

احيائي اعدادية االمير للبنات

 691.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

جامعة الكوفة/كلية الطب

1687

 241952102012حنين سعيد ساجت داخل

تطبيقي اعدادية السنية للبنات

 605.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

1688

 251951200035مصطفى سعد عبد الحسن عيدان

تطبيقي ثانوية القمة االهلية للبنين

 597.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

1689

 251951001070سجاد عبد الزهره حامد شياع

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 583.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1690

 161951136022محمد نعيم طعمة عبد علي

تطبيقي اعدادية الحشد المقدس للبنين

 559.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1691

 161951136015فالح شتيوي مزهر وادي

تطبيقي اعدادية الحشد المقدس للبنين

 555.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1692

 251951045006حسين ماجد جذول عباس

تطبيقي ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 546.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1693

 251951007071حيدر علي حسين غالي

تطبيقي اعدادية النصر المركزية للبنين

 539.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1694

 161951050069علي عدنان يونس عراك

تطبيقي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 533.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1695

 221951046019سجاد باسم محمد ناصر

تطبيقي اعدادية الفهود للبنين

 530.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1696

 241951016054طاهر حسن حسين لطيف

تطبيقي اعدادية غماس للبنين

 527.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1697

 221951019004حسين سلمان جبر حدوان

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 524.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1698

 221951036018جاسم وليد ماجد جاسم

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 522.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1699

 251851205010احمد عظيم عبد محسن

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 522.0جامعة الكوفة/كلية القانون

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1700

 161951046030عباس اسماعيل كاظم عباس

تطبيقي اعدادية حمدان للبنين

 521.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1701

 241951016053صفاء محسن حسين لطيف

تطبيقي اعدادية غماس للبنين

 517.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

1702

 291951002030حسين سعد فنطازي محمد

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 525.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء
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1703

 241951165017محمد صالح مهدي جبر

تطبيقي ثانوية الدرعية المختلطة

 524.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1704

 251951150106سجاد عباس محمود شاكر

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 522.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1705

 241851022002احمد جواد كاظم كراوي

تطبيقي ثانوية الصالحية للبنين

 520.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1706

 161951064004جعفر يوسف رياض جعفر

تطبيقي ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنين

 501.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1707

 251952057006رفل عبد الرضا عبد المهدي مطر

تطبيقي ثانوية الياقوت االهلية للبنات

 494.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1708

 241941076061مجتبى عبدالحسين حامد هادي

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 654.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

1709

 251942108336نور الهدى عدنان نعمه حميد

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 651.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

1710

 251951157025جعفر فارس نعمة حسن

تطبيقي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 562.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

1711

 251951008045حسين عبد الزهرة عيسى حسن

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 559.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

1712

 251951010074مصطفى خالد جميل كاطع

تطبيقي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 554.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

1713

 161941001111محمود سعد محسن علي

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 602.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1714

 251942062492ساره مهدي حميد مجيد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 594.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1715

 161952257007زينب عبد الشفيع خميس هاشم

تطبيقي اعدادية البسمة للبنات

 502.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1716

 161942234091نورا عبد االمير علي محمد

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 651.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1717

 251942070098زينب شاكر علي حسين

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 640.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1718

 251951200024علي فارس فليح حسن

تطبيقي ثانوية القمة االهلية للبنين

 605.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1719

 161951030072محمد مطر كحيوش بلبول

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 590.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1720

 161942381088فاطمة صاحب جاسم هاشم

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 616.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

1721

 251942108196ساره عبد االمير عبد هللا عبود

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 649.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1722

 251942059361زينب محمد علي حسين

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 643.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1723

 251941014013حسن أياد محسن حسن

احيائي اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنين

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1724

 281942069014حنين كاظم محمد علي

احيائي ثانوية الغفران للبنات

 632.0جامعة ميسان/كلية التمريض

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1725

 251942092007بتول كريم حاتم لفته

احيائي ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبنات

 630.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1726

 241942114218فاطمه الزهراء فالح كاظم كاطع

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 629.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1727

 251941031362عباس حيدر فاضل خضير

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 621.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1728

 241941061016عباس سامي يوسف عاشور

احيائي اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنين

 618.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1729

 251941205093حيدر توفيق طارق عيدان

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 615.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1730

 241942114310هبه علي هادي يوسف

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 611.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1731

 251941048011منار باسم عبود سعد

احيائي ثانوية الكوثر االهلية للبنين

 609.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1732

 251942096365مريم علي عبد الحسين حبيب

احيائي اعدادية الفراهيدي االهلية للبنات

 607.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1733

 271942080031عذراء كريم كمال رمثان

احيائي ثانوية الرفاه للبنات

 605.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1734

 251942059215رقية حميد فليح حسن

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 603.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1735

 251941049010حسين قاسم خشان بعيوي

احيائي ثانوية االندلس االهلية للبنين

 602.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1736

 251941020034محمد جبار عبد الزهره غزاي

احيائي اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنين

 602.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1737

 271942088110زهراء علي هاتف مردان

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 600.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1738

 251941052033سجاد ياسر شريف جمعه

احيائي ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنين

 599.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1739

 241941015060سجاد محمد رزاق هاشم

احيائي اعدادية الشامية للبنين

 598.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية العلوم
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1740

 331941001053شيردل جالل مجيد امين

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 596.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1741

 251942062027أيالف صفاء عبد االمير محسن

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 596.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1742

 251942062313زهراء احمد عباس عبد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 595.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1743

 291942050093زهراء فارس سعيد عزيز

احيائي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 594.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1744

 231941257073سجاد محمد ناصر حسين

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 594.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1745

 251942086025دنيا رياض كاظم حسن

احيائي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 593.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1746

 251942062097ايات قاسم عبد الواحد جبار

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 589.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1747

 251941044073حسنين محمد هادي علي

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 588.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1748

 251941007117رضا علي حسين علي

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 587.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1749

 251942059390سرى مرزوك جوده كاظم

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 587.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1750

 251942072006تبارك فليح عناد عاكول

احيائي اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبنات

 579.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1751

 181942205031رقيه بسام حسن مهدي

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 579.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1752

 171941103071محمد صالح محمد ويس

احيائي اعدادية زمار للبنين

 577.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1753

 251941010068سالم لفته وداي بيربر

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 576.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1754

 221942143194ساره نعيم شكاحي جوالن

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 569.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1755

 231941206005باقر حميد جاسم حمود

احيائي ثانوية سيناء المختلطة

 562.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1756

 251942084130بتول فارس عبد زيد حسن

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 562.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1757

 271942091115فاطمه حسين امين خسير

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 554.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1758

 201942148030نهايت علي عباس حبيب

احيائي اعدادية قونجه كول للبنات

 552.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1759

 251941007058حسن فالح عبد محمد

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 552.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1760

 251941010063سجاد حسين هالل جاسم

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 551.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1761

 251942089071غفران عبد مسلم نهر حسون

احيائي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 548.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1762

 251941205123زيد كريم شاكر مهدي

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 547.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1763

 251941007170عبد هللا جعفر عبد الباقي جعفر

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 545.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1764

 101941020057حسين علي عبد الرزاق هادي

احيائي اعدادية العامرية للبنين

 545.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1765

 241941154015علي عدنان هادي هاني

احيائي ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطه

 542.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1766

 281941008088يحيى عبد الزهرة حسن داغر

احيائي اعدادية المجر الكبير للبنين

 541.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1767

 251941038007علي عباس ناجي عبيد

احيائي ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنين

 539.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1768

 251952111056نسرين هاني كاظم ثعبان

تطبيقي اعدادية القادسية للبنات

 569.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1769

 221951035022حسين طالب سعود غميس

تطبيقي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 567.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1770

 161952224021بنين عبد الكريم حميد اسماعيل

تطبيقي اعدادية رياحين الجزيرة للبنات

 559.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1771

 251951150243مسلم سالم حمزه سلمان

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 532.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1772

 221951003017حسين عبد الرحمن عنيد عواد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 519.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1773

 231951183053كرار احمد كاظم عباس

تطبيقي اعدادية الجماهير المختلطة

 498.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1774

 251951016004حسين مسلم حسوني كاظم

تطبيقي اعدادية العزة للبنين

 498.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1775

 281952068072هنادي جاسم عبود علي

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 492.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1776

 281952068064نور الهدى ياسين خماط هاشم

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 491.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية العلوم
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1777

 251951011012زيد عبد الكريم صبيح كاظم

تطبيقي اعدادية ميسان للبنين

 491.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1778

 231951252034سيف قاسم عباس شناوة

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 483.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1779

 251951001202نوفل جمال حسين فرهود

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 482.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1780

 251952401021هدى أزهر جبار عناد

تطبيقي الخارجيات

 477.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1781

 241951200037كرار عطيه عبد الزهره اشجير

تطبيقي ثانوية بور سعيد المسائية للبنين

 469.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية العلوم

1782

 251941030009حيدر سجاد كاظم حسين

احيائي اعدادية حسين علي محفوظ للبنين

 591.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1783

 251941007190علي حسين سليم جبر

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 542.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1784

 251941205060حسين اركان ابراهيم محسن

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 527.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1785

 251941007178عزيز هاشم ياسر عكله

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 519.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1786

 231942119220مائده محسن عبد هللا كاظم

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 512.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1787

 241941007003امين قاسم محمد كاظم

احيائي ثانوية الحجة المنتظر للبنين

 509.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1788

 251952062033نور الهدى حيدر صباح غلوم رضا

تطبيقي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 520.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1789

 251952108004استبرق حسين محمد عبد الخضر

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنات

 491.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1790

 271951006026مجتبى احمد شاكر هويش

تطبيقي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 479.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1791

 251951011031مانع عبد الرحيم مانع شاتي

تطبيقي اعدادية ميسان للبنين

 473.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

1792

 251922122118فاطمه ناصر محمد حسين

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 615.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية القانون

1793

 251922075008انوار حيدر ناجي حبيب

ادبي اعدادية صنعاء للبنات

 595.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية القانون

1794

 251921011060محمد مؤمل صباح علي محمد صالح

ادبي اعدادية ميسان للبنين

 580.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية القانون

1795

 251921123009حسين محمد عباس مهدي

ادبي ثانوية طريق الحسين المختلطة

 568.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية القانون

1796

 251922089034ساره ثائر سعد جابر

ادبي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 508.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية القانون

1797

 251921025083محمد حسين كاظم مجدي

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 507.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية القانون

1798

 251921123001احمد طالب حمد عناد

ادبي ثانوية طريق الحسين المختلطة

 488.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية القانون

1799

 251921123023منتظر شاكر مطشر خلخال

ادبي ثانوية طريق الحسين المختلطة

 485.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية القانون

1800

 251921157056مرتضى محمد عبود عواد

ادبي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 467.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية القانون

1801

 251942192113نور الهدى كاظم مراد كاظم

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (ب)

 533.0جامعة كربالء/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية القانون

1802

 251951044067عبد هللا جبار كاظم دنيف

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 492.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية القانون

1803

 241921035013علي محمود مشكور شعالن

ادبي اعدادية الرسول للبنين

 457.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1804

 241921201007امير حميد عبد محمد

ادبي ثانوية غماس المسائية للبنين

 436.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1805

 251921008173كرار محمد صاحب حسن

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1806

 251921027104انور صباح شنان عبد هللا

ادبي اعدادية االبراج للبنين

 432.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1807

 241921150006حسين ياسر لفته دغيش

ادبي ثانوية الكرار المختلطة

 426.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1808

 271921153092لطيف محمد عبد اللطيف ملوح

ادبي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 425.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1809

 251921152007حسن عبد الكريم صالح صاحب

ادبي ثانوية القدس المسائية للبنين

 421.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

1810

 251942122136وسن محسن جادر عمران

احيائي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 657.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة الكوفة/كلية التمريض

1811

 251942170303عذراء محمد مرهون حمزه

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 657.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة الكوفة/كلية التمريض

1812

 251942095054زينب نظيف مشجل عطيه

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 654.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة الكوفة/كلية التمريض

1813

 251942083052غفران عامر كامل هاشم

احيائي اعدادية االمير للبنات

 524.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري
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1814

 231942144021تبارك عبدالكريم مطهر منصور

احيائي ثانوية االفاق للبنات

 467.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1815

 251941001305منتظر حبيب جميل جاسم

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 455.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1816

 251942084822مريم فالح حسون ناجي

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 453.0جامعة الكوفة/كلية االثار

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1817

 241942117043حوراء سالم لفته دلش

احيائي اعداديه يافا للبنات

 452.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1818

 251942066006اسيل مثال عبد الرضا شتيوي

احيائي اعدادية واسط للبنات

 444.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1819

 251942084425زهراء علي عباس عبد

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 441.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1820

 241941208003احمد غانم محمد حسن

احيائي ثانوية عفك المسائية للبنين

 429.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1821

 251942122122نهى حميد جندي طراد

احيائي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 427.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1822

 231952164006زهراء رعد صبار طامي

تطبيقي اعدادية االقتدار المختلطة

 430.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

جامعة الكوفة/كلية الزراعة

1823

 251921044020علي عماد علوان محمد

ادبي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 581.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1824

 251921025012امير ماجد كامل عبد الحسين

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 572.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1825

 291921014173محمد رائد عبد الحميد جاسم

ادبي اعدادية عين الحياة للبنين

 557.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1826

 251922122113فاطمه صالح جوده عبيد

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 540.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1827

 251922114001ختام ميران جبار شرهان

ادبي ثانوية المناجاة المختلطة

 528.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1828

 251922086016آيات نعيم شري زغير

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 520.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1829

 251922073033غفران علي عباس احمد

ادبي اعدادية الفرزدق للبنات

 491.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1830

 251922086193نرجس كعد ظاهر حبيب

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 480.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1831

 251921012052حسين جاسم محمد رستم

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 460.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1832

 141921013142مصطفى محمد فاضل محمد

ادبي إعدادية المروج للبنين

 448.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1833

 251921113009جاسم عارف حميد عبد

ادبي اعدادية زيد بن علي المختلطة

 443.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1834

 251921012029امير حسين تايه طاهر

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 440.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1835

 271921037003اسامه نومان هاشم كاظم

ادبي اعدادية المؤاخاة للبنين

 439.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1836

 241921155023عباس عبد الحسين حمود سعدون

ادبي ثانوية عين شمس المختلطه

 433.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1837

 241922138015زهراء لطيف كامل جالب

ادبي ثانوية النورين للبنات

 431.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1838

 271921016134كرار كريم شاكر عبيس

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 430.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1839

 241921015004احمد غانم عبود عواد

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 427.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1840

 231921255099وائل غازي جبر كاظم

ادبي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 424.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1841

 221921067009حسن رحيم شعيل والي

ادبي اعدادية النجاح للبنين

 422.0جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1842

 291922050068زينب سعد صبار منهي

ادبي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 422.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية اللغات

1843

 241921162006عباس عبد األمير جاسم عاشور

ادبي ثانوية االزهر المختلطة

 531.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1844

 251922083012حوراء طه نوري باقر

ادبي اعدادية االمير للبنات

 529.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1845

 251921122002ابا ذر حسين جاسم محمد

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 525.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1846

 251922122087ساره عبد الحسين عبد زيد جساس

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 517.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1847

 251921025072قاسم محمد مراد كاظم

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 497.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1848

 211921230013كرار كاظم صالح مهدي

ادبي ثانوية العمرانية المختلطة

 492.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1849

 251921008057حسنين سعد عبد هللا فرج

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 480.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1850

 251922086095زهراء جاسب عبد الساده عبد علي

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 469.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد
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1851

 251921022001احمد محمد رجاب كاظم

ادبي اعدادية المنار االهلية للبنين

 465.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1852

 241921162002حسين علي شعيل حنتي

ادبي ثانوية االزهر المختلطة

 465.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1853

 251921025009امير جواد محسن راضي

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 455.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1854

 251921025090محمد كحيط عبادي عبود

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 455.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1855

 231921052061علي صادق مهدي حسن

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 452.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1856

 141921028088سجاد علي ازويد خليف

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 449.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1857

 241922110007زينب جاسم حسين حمزة

ادبي ثانوية بلقيس للبنات

 446.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1858

 241921017038حمزه سعدي رزاق جاسم

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 444.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1859

 131922100034غدير خالد معلك خضير

 441.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1860

 251942062609غسق هادي ناصر حسون

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 507.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1861

 251941014112مسلم لفته جله هيال

احيائي اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنين

 503.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1862

 251942084806مريم حميد محمود حميد

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 498.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1863

 251941009050حسن خضير حسين محمد

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 483.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1864

 251942068054نور الهدى فراس مالك يونس

احيائي اعدادية الفاطمية للبنات

 477.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1865

 251941031527علي ياسر سعيد عبد الحسن

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 473.0قبول مباشر

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1866

 221942161085هيفاء علي هويدي جنام

احيائي اعدادية الشطرة للبنات

 461.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1867

 251951044151مرتضى جاسم يونس فاضل

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 498.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1868

 251951009025امير منصور كاظم محمد علي

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 488.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1869

251951012049

زيد نبيل نجاح فرج

ادبي ثانوية القاهرة للمتميزات

1870

 241951071060مسلم علي هادي حيال

تطبيقي اعدادية الغدير للبنين

 461.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1871

 251851008021امير علي جبار عبد علي

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 452.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

1872

 251922115009حوراء جميل عزيز عبد الزهرة

ادبي ثانوية تبارك المختلطة

 568.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية التربية

1873

 251922082010رسل فائز مدلول علي

ادبي اعداديه امنة الصدر للبنات

 538.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية

1874

 251942108288فاطمه نزار محمد علي علي

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 652.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية

1875

 251941010178مهيمن محمود غني محمد

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 624.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية

1876

 221941023033عباس رحيم طاهر عبيد

احيائي اعدادية الدواية للبنين

 622.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة الكوفة/كلية التربية

1877

 251941012009احمد محمد كشاش عبد

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 605.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية

1878

 251941010035حسين حسن هادي عبد

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 599.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الكوفة/كلية التربية

1879

 241941153007حميد جبر عيال عباس

احيائي ثانوية راهب بني هاشم المختلطة

 597.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية

1880

 251942084439زهراء محسن جابر ايوب

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 596.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية

1881

 231941251378يوسف حميد ناجي كاظم

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 571.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية

1882

 251941001071حسين جمال عبد الساده علي

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 549.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية التربية

1883

 241951016083محمد رسول شاهين جالب

تطبيقي اعدادية غماس للبنين

 588.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الكوفة/كلية التربية

1884

 221952204030هدى عبد ناصر ضاحي

تطبيقي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 556.0جامعة واسط/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية التربية

1885

 251951205034حسن هادي شهد صالح

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 532.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

جامعة الكوفة/كلية التربية

1886

 251952108005اسماء حسين عباس حمزه

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنات

 517.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الكوفة/كلية التربية

1887

 251922053043عال معين عبد العظيم جواد

 619.0جامعة الكوفة/كلية القانون

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات
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1888

 251922078064زينب كريم جواد كاظم

ادبي اعدادية نور الحسين للبنات

 567.0جامعة الكوفة/كلية القانون

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1889

 251922123001احالم مطر عليوي طراد

ادبي ثانوية طريق الحسين المختلطة

 549.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1890

 251922190013فاطمه حسن ياسين علي

ادبي ثانوية المسجد االقصى للبنات

 515.0جامعة الكوفة/كلية القانون

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1891

 251922086218هدى كريم عباس مجبل

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 484.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1892

 251922081014خواطر محمد عبد الكاظم محمد

ادبي ثانوية االكرمين للبنات

 470.0جامعة الكوفة/كلية القانون

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1893

 251922089053نور صالح مهدي عبد

ادبي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 457.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1894

 251922089030زهراء فؤاد عواد عبود

ادبي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 456.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1895

 251922064077نبأ فراس عبد الرضا محمد

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 443.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1896

 251942075059فاطمه صالح فليح حساني

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 661.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1897

 251942084234حوراء حسين جاسم حسن

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 641.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1898

 251942059632نور ناظم محمد حسن

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 575.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1899

 251942084255ختام حمود صاحب كاظم

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 567.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1900

 251942059316زهراء هيثم ابراهيم حمود

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 561.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1901

 251942085014زينب فالح عبد المنعم ياسين

احيائي اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 548.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1902

 241942113005بتول مطشر الئم خضر

احيائي اعدادية أم المؤمنين للبنات

 537.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1903

 241942220342شمس علي هادي يوسف

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 532.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1904

 271942147065مها قتيبه حسين محمد

احيائي ثانوية سيدة النساء للبنات

 515.0جامعة بابل/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1905

 221942143005ازهار باسم عدنان مفتن

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 511.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1906

 251942101182صابرين عبد االمير حمد خضر

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 509.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1907

 251942064005ايالف يعقوب يوسف محمد

احيائي اعدادية الصباح للبنات

 508.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1908

 231942113065ضحى كامل عبد هللا محمود

احيائي ثانوية الكفاح للبنات

 505.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1909

 251942094005بتول جبار ناجي عبادي

احيائي اعدادية شمس الحرية للبنات

 503.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1910

 241942097029فاطمه محمد عبد الرضا مدب

احيائي ثانوية غزة للبنات

 502.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1911

 221942162013براء علي مهدي حسين

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 500.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1912

 251942122002آيات قاسم محمد ناجي

احيائي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 497.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1913

 241942108040حوراء جبار حسن طليب

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 496.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1914

 251942102038نهى سالم عيدان عناد

احيائي ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنات

 492.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1915

 241942139057زمن عبد الرزاق حميد كاظم

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 492.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1916

 241942114265لقاء سلمان صالل حمزه

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 491.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1917

 231942271425نور ناظم حسين حسن

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 489.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1918

 241942220380علياء سالم هادي رباط

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 484.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1919

 251942401050فاطمه سعدي طالب محمد

احيائي الخارجيات

 481.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1920

 251952082008زهراء عالء احمد حسن

تطبيقي اعداديه امنة الصدر للبنات

 594.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1921

 251952108009حنين نعمه عباس هاشم

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنات

 551.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1922

 251952109016ودق فائق محسن سوادي

تطبيقي ثانوية نور المعرفة االهلية للبنات

 508.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1923

 251952170106فاطمه علي طالل عطيه

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 490.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1924

 241952220179والء علي كريم هدهود

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 483.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات
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1925

 251952059161غدير علي حنتوش عباس

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 480.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1926

 251952059073حوراء كاظم كريم جساب

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 475.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1927

 251952059185منار عبد االمير مجيد جريو

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 472.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1928

 251952061004حنين سالم فرحان غزاي

تطبيقي ثانوية الرملة للبنات

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1929

 291952055033نجاة عباس فاضل عبين

تطبيقي ثانوية ام البنين للبنات

 450.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1930

 221952116007بنين فاضل مرهج شنين

تطبيقي اعدادية سكينة للبنات

 448.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1931

 231952131010هدى محمد عباس كاظم

تطبيقي ثانوية الغدير للبنات

 447.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1932

 231952105018نور الهدى احمد جبار محسن

تطبيقي ثانوية الباقر للبنات

 446.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

1933

 251922097001ايات علي غانم كاظم

ادبي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 523.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1934

 251922064010بتول عبد الحسن عبد زيد عريبي

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 466.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1935

 251921004053مجتبى حسن محمد رضا عباس

ادبي اعدادية الدكتور علي الوردي للبنين

 463.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1936

 251921150065كريم احمد حمزه حسون

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 452.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1937

 241921015050مؤمل كامل كاظم جاسم

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 450.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1938

 251922064075ميسم رسول عبد الرضا حسين

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 447.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1939

 251921150091مصطفى رحيم اعبيد جبح

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 443.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1940

 251922170032حنين عبد النبي يونس جواد

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 438.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1941

 251922075015بنين حسين عبد االمير حسين

ادبي اعدادية صنعاء للبنات

 437.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1942

 251921122135قاسم محمد ظاهر خشان

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 435.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1943

 251921012125علي حيدر جياد عبد االمام

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 433.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1944

 251921025067علي زهير علي كاظم

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 433.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1945

 251921115018نجاح صاحب رضا مطرود

ادبي ثانوية تبارك المختلطة

 432.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1946

 251922122049دعاء حسن حسين علوان

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 432.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1947

 251922091086هدى عظيم ناصر جابر

ادبي اعدادية الجزائر للبنات

 432.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1948

 251921015005حسين علي عبد زيد علوان

ادبي اعدادية الحيرة المركزية للبنين

 428.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1949

 271922051021زينب سعود مطرود غضب

ادبي ثانوية الحضر للبنات

 427.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1950

 251922093031زهراء سعيد كاظم عبود

ادبي اعدادية الزهراء (ع) للبنات

 427.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1951

 271922078028زينب وهاب علي حسين

ادبي ثانوية الرضوان للبنات

 422.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1952

 241921015043غيث حسني نعمه عريعر

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 421.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1953

 251922091008بتول عبد العالي كطيف شمران

ادبي اعدادية الجزائر للبنات

 421.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1954

 251922063004زهراء كريم زاير جبر

ادبي ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبنات

 420.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1955

 251941122063عباس علي منصور علي

احيائي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 535.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1956

 251942059460غفران صاحب تقي محمد علي

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 521.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1957

 251941031781مرتضى عمار قحطان احمد توفيق

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 503.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1958

 251942059085بنين حسين عبادي غضبان

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 496.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1959

 251942100364منار جواد شاكر عصواد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 492.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب

1960

 251921027040عبد الكاظم فاضل عبادي عطيوي

 423.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

1961

 251942059260زهراء دوين كاظم علوان

 476.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

ادبي اعدادية االبراج للبنين
احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات
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1962

 251922085016رقيه حميد كريم عبود

ادبي اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 508.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1963

 251922075050فاطمه حسن صكبان غضيب

ادبي اعدادية صنعاء للبنات

 506.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1964

 251922073026سيناء سليم علوان كاظم

ادبي اعدادية الفرزدق للبنات

 502.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1965

 251922122119فضيله علي كاظم هاني

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 492.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1966

 251921013008حسين سليم جبر عبد علي

ادبي اعدادية الفدائي للبنين

 482.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1967

 251921207002حسن جاسم محمد سلمان

ادبي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 481.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1968

 291921011033محمد كاطع شنان سلمان

ادبي ثانوية ذو الفقار للبنين

 480.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1969

 251922064042زينب عبد هللا سلطان جابر

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 477.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1970

 251921211041علي سجاد حسين حمود

ادبي اعدادية القادسية للبنين

 472.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1971

 231921051044عمار مطشر هادي جاسم

ادبي اعدادية كوثا للبنين

 471.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1972

 241922119010تبارك حسين حبيب محي

ادبي اعدادية الفردوس للبنات

 467.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1973

 251922091041زهراء فضيل جخامه نقاط

ادبي اعدادية الجزائر للبنات

 466.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1974

 251921116068يعقوب ابراهيم رحيم عطيه

ادبي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 466.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1975

 231922100007بنين عباس عبد المحسن علي

ادبي ثانوية الحلة للبنات

 464.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1976

 251942059263زهراء سجاد صوفي علوان

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 534.0جامعة الكوفة/كلية القانون

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1977

 251942097006اشواق شاكر اسماعيل عبد الحسين

احيائي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 517.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1978

 231941173107علي فاضل كاظم حسين

احيائي اعدادية الفجر المختلطة

 513.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1979

 231942133010فاطمة ابراهيم حسين عبد علي

احيائي ثانوية مهدي البصير للبنات

 484.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1980

 251951124002حسن عباس حسن راضي

تطبيقي ثانوية الشهيد عز الدين سليم المختلطة

 506.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1981

 251952104026نرجس عبد المهدي عبد هللا محمد

تطبيقي ثانوية السجايا الحسنة للبنات

 484.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1982

 251951013026علي حسين عبد بشان

تطبيقي اعدادية الفدائي للبنين

 473.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1983

 251851122152موسى اركان جبر عطشان

تطبيقي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 464.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

1984

 251921116054محمد سعد حسن ناصر

ادبي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 441.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1985

 251921025052عباس دفاع علوان محمد

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 439.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1986

 241922105031مها سامي رحيم عطيه

ادبي ثانوية االنتصار للبنات

 439.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1987

 231922113033سمانه عبد الخالق رزاق عزوز

ادبي ثانوية الكفاح للبنات

 427.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1988

 251822083003بنين حكمت حسين نعمه

ادبي اعدادية االمير للبنات

 426.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1989

 231922194006هدى رشيد معيكيط مطلك

ادبي ثانوية نابلس المختلطة

 426.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1990

 241921015027عباس سعد عبد الكاظم عبد علي

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 423.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1991

 221921020020سجاد عالوي طاهر عوض

ادبي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 422.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1992

 251921123010سالم مهدي عبد هللا ابراهيم

ادبي ثانوية طريق الحسين المختلطة

 422.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1993

 251922079052زهراء صادق عبيد عزوز

ادبي اعدادية االفتخار للبنات

 420.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1994

 251942122087سجى كاظم عبيد هادي

احيائي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 479.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

1995

 251942170304غدير احمد فيصل علي

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 476.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 472.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

 471.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

 455.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة الكوفة/كلية االثار

صبا صالح جودي خضير

1996

251942170291

1997

 251942096398نرجس جابر مدلول مخور

احيائي اعدادية الفراهيدي االهلية للبنات

1998

 251941034024علي نوري خضير عباس

احيائي ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنين
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1999

 251852070022حوراء فاضل جليل علوي

 442.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة الكوفة/كلية االثار

2000

 251922066030كوثر عباس جاهل خضير

ادبي اعدادية واسط للبنات

 440.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية الفقه

2001

 251922122050دعاء سليم جعفر راضي

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 432.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية الفقه

2002

 251921024011احمد باقر عزيز مجيد

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 427.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية الفقه

2003

 241922401004بنين ناظم نجم ناصر

ادبي الخارجيات

 423.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الكوفة/كلية الفقه

2004

 251921113015زيد كريم مسير سكر

ادبي اعدادية زيد بن علي المختلطة

 423.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال

جامعة الكوفة/كلية الفقه

2005

 251921122146مؤمل ظافر عبد االمير راضي

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 422.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الكوفة/كلية الفقه

2006

 251942059371ساره خضير عباس عطيوي

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 472.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة الكوفة/كلية الفقه

2007

 291941153215علي سلمان خضير طعمة

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 537.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

2008

 291941007299محمد سمير منصور محمد

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 510.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

2009

 291941002109علي اديب موسى عناد

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 495.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

2010

 251941205086حسين علي كاظم شريده

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 486.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

2011

 251942059526لمياء جبار عبيد عبد

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 480.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

2012

 231942142067تقى انور عبداالمير هادي

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 473.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

2013

 291951003029بدر مجبل ديوان مسلم

تطبيقي اعدادية السماوة للبنين

 460.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

2014

 111941058106عمار احمد عبد حمد

احيائي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 687.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

جامعة تكريت/كلية الطب

2015

 171941005146ياسر عبد هللا ايوب عبد هللا

احيائي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 677.0جامعة الموصل/كلية التمريض

جامعة تكريت/كلية الصيدلة

2016

 191951040011انس عبد هللا مكرون محمد

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 553.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2017

 181951044002حذيفه مظهر خالد عبدالحميد

تطبيقي ثانوية السالم للبنين

 549.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2018

 171951001014حارث إسماعيل أحمد فتحي

تطبيقي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 542.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2019

 171951199004براء عالء حسين حماد

تطبيقي ثانوية القادة االهلية للبنين

 530.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2020

 201951008009عبد الجبار خليل ابراهيم حمد

تطبيقي ثانوية اتا بكلر للبنين

 529.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2021

 181951033041محمد خضير ياسين علوان

تطبيقي ثانوية سامراء االولى للبنين

 524.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2022

 181951067005اوس فراس احمد محمد

تطبيقي ثانوية النهرين للبنين

 522.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2023

 181951044024يحيى ابراهيم صالح علي

تطبيقي ثانوية السالم للبنين

 515.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2024

 171951011090عبد هللا جمال صالح صالح

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 508.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2025

 201952395048ندى محمد عبد الرحيم عبد الغفور

تطبيقي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 507.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2026

 181951149003عبد هللا مصطفى عبد السالم مصطفى

تطبيقي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنين

 507.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2027

 171951039081ياسين محمد عبدهللا فرج

تطبيقي ثانوية الزاوية للبنين

 506.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

2028

 181951070029شاكر مجيد فاضل علي

تطبيقي اعدادية الزبير بن العوام للبنين

 504.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2029

 181941113012عمر جبار مجيد عبد

احيائي ثانوية ضرار بن االزور المختلطة

 616.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2030

 171941025139يوسف مهند ادريس يحيى

احيائي اعدادية الراية للبنين

 636.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2031

 291951003099عدنان سعد مزيد سلطان

تطبيقي اعدادية السماوة للبنين

 569.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2032

 231951017010امير ياسر طالب موسى

تطبيقي اعدادية المدحتية للبنين

 561.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2033

 161951026023حسين سعيد علي عبادي

تطبيقي ثانوية انوار الحجة للبنين

 548.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2034

 171941023018احمد عبد الباسط احمد جاسم

احيائي اعدادية دار السالم للبنين

 569.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

2035

 181941065004احمد عيدان خلف احميد

احيائي ثانوية الخانوكة للبنين

 565.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية
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2036

 191951020012احمد ناصر محمد سليمان

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنين

 605.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية

2037

 171951009059محمد محمود محمد سلطان

تطبيقي اعدادية الحكمة للبنين

 600.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية

2038

 221951013022حسن ستار جبار لطيف

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 625.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

2039

 201951204022محمد محمود عزام ترك

تطبيقي ثانوية اشبيلية المختلطة

 607.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

2040

 251951205019جابر حسن زين العابدين حسين

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 606.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

2041

 221951015024عباس خميس محمد وطبان

تطبيقي اعدادية االصالح للبنين

 605.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

2042

 221951382017عابر شالكه ناشد جاي

تطبيقي ثانوية جرف النصر االهلية للبنين

 604.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

2043

 221951004062منتظر عبد االمير سلمان عوده

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 602.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

2044

 181942189024نبأ ثابت مظهر خلف

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 618.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة تكريت/كلية العلوم

2045

 181941045054نشوان مربد محمد جودر

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 617.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة تكريت/كلية العلوم

2046

 181942171019وفاء حاتم احمد عدوان

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 616.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

جامعة تكريت/كلية العلوم

2047

 181941002164مهند اركان صالح مرعي

احيائي اعدادية الخطيب للبنين

 612.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية العلوم

2048

 181942170014امنه خميس ضاري رمضان

احيائي ثانوية العلم للبنات

 605.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة تكريت/كلية العلوم

2049

 181942210012سندس اديب حسن رمضان

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 593.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة تكريت/كلية العلوم

2050

 181941053018عبدالرحمن يونس احمد جنيد

احيائي اعدادية الواسطي للبنين

 591.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية العلوم

2051

 171942280097دالل مقداد عمر مهيدي

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 586.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية العلوم

2052

 171941077061يونس شاكر محمود عبيد

احيائي ثانوية المصطفى للبنين

 586.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية العلوم

2053

 171941024060عبد العزيز جالل خلف فاضل

احيائي اعدادية المستقبل للبنين

 584.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

جامعة تكريت/كلية العلوم

2054

 171941018224وسام عبد علي سرحان

احيائي اعدادية سارية للبنين

 584.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية العلوم

2055

 171941023093عامر محمود نجم عبد هللا

احيائي اعدادية دار السالم للبنين

 583.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية العلوم

2056

 171941077003ابراهيم خليل احمد جاسم

احيائي ثانوية المصطفى للبنين

 583.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية العلوم

2057

 181942293015لمياء خالص عباس سودي

احيائي ثانوية دار العلم المختلطة

 581.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية العلوم

2058

 181942157022ميساء عدنان فرحان عناد

احيائي ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبنات

 579.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية العلوم

2059

 201941013012احمد عباس محمد زيدان

احيائي ثانوية الوثبة للبنين

 578.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية العلوم

2060

 181941062023ناظم ناصر سالم محمد

احيائي ثانوية القعقاع للبنين

 577.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة تكريت/كلية العلوم

2061

 181941045003احمد جمال هويش عبدهللا

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 575.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

جامعة تكريت/كلية العلوم

2062

 181941003022عبد الخالق علي يونس حسين

احيائي اعدادية الدور للبنين

 571.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

جامعة تكريت/كلية العلوم

2063

 181941003014جهاد عامر جمعة ابراهيم

احيائي اعدادية الدور للبنين

 571.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية العلوم

2064

 181942236058رقيه احمد زعيان لطيف

احيائي اعدادية الدجيل للبنات

 568.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

جامعة تكريت/كلية العلوم

2065

 181941341040مهند خلف حميد حمد

احيائي ثانوية الحارث المسائية للبنين

 566.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية العلوم

2066

 171951112024مانع عبد هللا فليح جابر

تطبيقي اعدادية ربيعة للبنين

 578.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية العلوم

2067

 321951010017عبد هللا احمد حسن محمد

تطبيقي ثانوية التحرير للبنين

 490.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

جامعة تكريت/كلية العلوم

2068

 181951154001احمد خليل ابراهيم حسن

تطبيقي ثانوية صدى االبداع االهلية للبنين

 472.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية العلوم

2069

 181952242003ابتهال صالح مهدي محمد

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 472.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية العلوم

2070

 181942246004امنه مرهون زهوان خليفه

احيائي ثانوية البيان للبنات

 555.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

2071

 181942230052غفران حسام سعود مجيد

احيائي اعدادية االرتقاء االهلية للبنات

 549.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

2072

 201941067034نمير حمد عالوي جار هللا

احيائي اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين

 544.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب
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2073

 121941205048مصطفى محمد سليمان نايل

احيائي ثانوية الطارمية المسائية للبنين

 526.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

2074

 181942163007غفران محمد ابراهيم حمدان

احيائي ثانوية الشرقاط للبنات

 524.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

2075

 201941259155عبد الرحمن مطلك خلف علي

احيائي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 517.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

2076

 181951073045محمد اياد مطر عجاج

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 487.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

2077

 181921016017كاظم علي احمد عبود

ادبي اعدادية الخصم للبنين

 459.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية الحقوق

2078

 181922239002ايه عدنان عطا هللا فياض

ادبي ثانوية الكندي للبنات

 456.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية الحقوق

2079

 181921039058عمر قيس كامل حسن

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 456.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية الحقوق

2080

 181942244006إنجي عباس انور كوثر

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 525.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية الحقوق

2081

 181941035024حسن رحمان موسى شهباز

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

2082

 211921250007رعد خضير منصور حسين

ادبي ثانوية الزهراوي المختلطة

 492.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية الحقوق

 423.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

2083

 171942294182سمية نشوان عبد هللا بكر

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 670.0جامعة تكريت/كلية التمريض

جامعة تكريت/كلية التمريض

2084

 211942110094نبأ حسن حرجان كريجي

احيائي اعدادية القدس للبنات

 636.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

جامعة تكريت/كلية التمريض

2085

 181941036057محمد حمد جاسم محمد

احيائي اعدادية طارق بن زياد للبنين

 556.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

2086

 111942134010زينب رابح قاسم يحيى

احيائي ثانوية الفرات االهليه للبنات

 540.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

جامعة تكريت/كلية الزراعة

2087

 181941002073صادق صالح طه حسين

احيائي اعدادية الخطيب للبنين

 453.0جامعة سامراء/كلية االداب

جامعة تكريت/كلية الزراعة

2088

 181951040059مروان رشيد حميد خضر

تطبيقي اعدادية عمر المختار للبنين

 439.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

جامعة تكريت/كلية الزراعة

2089

 201951020032عبد الحكيم محمود حسين صالح

تطبيقي اعدادية العباسي للبنين

 432.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

جامعة تكريت/كلية الزراعة

2090

 181921296007لؤي جمعة عائد عليوي

ادبي ثانوية الودق المختلطة

 533.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2091

 211921250006حمزه قادر فاضل خليل

ادبي ثانوية الزهراوي المختلطة

 525.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2092

 131921021017عبد الرزاق علي عبد مريس

ادبي ثانوية ابن الجوزي للبنين

 519.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2093

 181921324001امجد احمد حميد كركز

ادبي ثانوية االمانة المختلطة

 506.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2094

 211921212030مصطفى محمد حسن عطيه

ادبي ثانوية المأمون المختلطة

 504.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2095

 181921311004احمد مدحت عزيز لطيف

ادبي ثانوية الصقر المختلطة

 502.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2096

 181921069018نهاد فنر علي عبود

ادبي ثانوية دجلة للبنين

 502.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2097

 211922105016ساره ستار محمد نصيف

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2098

 181921019012عدي صدام جاسم حمد

ادبي ثانوية العلم للبنين

 475.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2099

 211921221009عبد الظاهر زياد طارق مجيد

ادبي ثانوية الزمخشري المختلطة

 468.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2100

 211921086010علي ثامر مطر حسن

ادبي ثانوية النازحين الرابعة المختلطة

 454.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2101

 181942272001امر جاسم محمد محمد

احيائي ثانوية الزهور للنازحات للبنات

 473.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2102

 191941040090محمد خميس حكمت حنوش

احيائي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 464.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2103

 211941063020حسين عدنان حسين علي

احيائي اعدادية الغد المشرق للبنين

 460.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2104

 181942270004ايه عواد جمعه عمر

احيائي ثانوية سومر للبنات

 460.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2105

 181942230017بشرى عباس محمد عباس

احيائي اعدادية االرتقاء االهلية للبنات

 459.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2106

 201951259070برهان عادل توفيق جمعة

تطبيقي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 488.0قبول مباشر

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2107

 181952183006اميه طه حسين صالح

تطبيقي اعدادية عمورية للبنات

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2108

 191951040007اسامه خميس حكمت حنوش

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 446.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

2109

 181922249009نبأ زهير عبد هللا محمد

 442.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

ادبي ثانوية الفاروق للبنات

صفحة  57من 148

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
( القناة العامة)

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

2110

 111921152007احمد محي عبد عبهول

ادبي ثانوية المربد المختلطة

 439.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2111

 221921366030عالء موسى عبد عكلو

ادبي ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنين

 432.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2112

 181942231020تبارك شكور عباس كريد

احيائي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

 530.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2113

 181941102023عماد عمر شالل عبد

احيائي ثانوية االماني للبنين

 523.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2114

 201941303045اوميد جاسم صالح عزيز

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 504.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2115

 201942128013فاطمه ازاد جبار محمد

احيائي ثانوية سوالف للبنات  -دراسة كردية

 483.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2116

 201941002020عبد هللا صالح رشيد علي

احيائي اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل

 481.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2117

 181942182054سعاد رشيد حماد خضر

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 465.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2118

 171941084008احمد عبد السالم محمود مصطفى

احيائي اعدادية تلكيف للبنين

 463.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2119

 201942124032تونس محمد جهاد خلف

احيائي اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

 461.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2120

 201941001274مسلم سالم نجم علي

احيائي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 460.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2121

 211941027036مصطفى صالح حسن محمد

احيائي اعدادية الفراهيدي للبنين

 458.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2122

 231941172001ابوالحسن علي عبيد مظلوم

احيائي ثانوية الصادق المختلطة

 457.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2123

 231951181031محمد صدام عبدهللا ناهي

تطبيقي ثانوية النهروان المختلطة

 453.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

2124

 181941004003ابراهيم جمال فرحان مخلف

احيائي اعدادية الشرقاط للبنين

 563.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2125

 181941003050مصطفى سعد ناجي علي

احيائي اعدادية الدور للبنين

 560.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2126

 181942237043منار فاروق علي حسين

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 557.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2127

 181941141135مهند حردان حماد حسن

احيائي اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 554.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2128

 231941181004ايمن حسن عزيز اسود

احيائي ثانوية النهروان المختلطة

 553.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2129

 181942394001آمين عبد هللا محمد عبد هللا

احيائي ثانوية االيمان للبنات

 551.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2130

 171941026165عمر يونس عبدهللا خلف

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 550.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2131

 181941053013رمضان يونس حامد جنيد

احيائي اعدادية الواسطي للبنين

 547.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2132

 171941043015عادل فرحان نجم عبدهللا

احيائي ثانوية اجحلة للبنين

 546.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2133

 171941039030عمر سعود حجي عابد

احيائي ثانوية الزاوية للبنين

 541.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2134

 181941077005حسن صدام حسن عبد

احيائي اعدادية القسطل للبنين

 541.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2135

 181942261011رغد عاشور محمود محي

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 540.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2136

 181941016008احمد حميد امهيدي صالح

احيائي اعدادية الخصم للبنين

 540.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2137

 181941053007احمد عبدهللا حمد نايف

احيائي اعدادية الواسطي للبنين

 539.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2138

 181941021016طه محمد احمد محمد

احيائي إعدادية الفرقان للبنين

 537.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2139

 181941102013عبد هللا قاسم قادر ذياب

احيائي ثانوية االماني للبنين

 537.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2140

 321942029065منى جمال حمادي عليوي

احيائي ثانوية التحرير النوذجية للبنات

 536.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2141

 211941229023ضياء مجول حسين خلف

احيائي ثانوية بردى للبنين

 536.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2142

 171941046008ارشد خليل ادريس ظاهر

احيائي ثانوية امام غربي للبنين

 534.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2143

 171941161053عبد هللا محمد طه فتحي

احيائي اعدادية الرضواني للبنين

 530.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2144

 121941030245يونس حسين عاشور طلفاح

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

 526.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2145

 231941211034منتظر عقيل رباط كاظم

احيائي ثانوية النخيل المختلطة

 523.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2146

 171941080143محمد عبد الهادي علي محمد

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 522.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة
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2147

 181941041047محمد احمد رشاد حسين

احيائي ثانوية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 517.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2148

 191941041045محمود تركي محمد عبد

احيائي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

 514.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2149

 181942072019نوره حسين جميل رضا

احيائي ثانوية الريف الزاهر المختلطة

 512.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2150

 181941151095محمد ثامر جاسم محمد

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنين

 512.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2151

 251941207081مسلم صاحب حمزة محمد

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 509.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2152

 171941147018خالد شاكر محمود احمد

احيائي اعدادية اشور للبنين

 506.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2153

 231941034029سجاد جليل محمد عبود

احيائي اعدادية الوركاء للبنين

 506.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2154

 201942206013رسل حمد صالح عبد

احيائي ثانوية الخان المختلطة

 505.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2155

 331941070040صالح خدر خلف شمو

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 505.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2156

 331941051018حجي ناسو حجي عتو

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 504.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2157

 201941208014عمر توفيق عطيه خليل

احيائي ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطة

 504.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2158

 211942139166نبأ جعفر موسى عباس

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 501.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2159

 181942232047مروه ماجد خضير حافظ

احيائي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 499.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2160

 201941209016محمد احمد خلف عبد

احيائي اعدادية المنزلة المختلطة

 496.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2161

 201941302124محمد دلشاد علي امين

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 496.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2162

 181942262013سجى محمد منديل هزاع

احيائي ثانوية المرجان للبنات

 496.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2163

 201942137037سمر فاضل حسين فتاح

احيائي ثانوية النصر للبنات

 495.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2164

 201941205002ابراهيم عبود محمد سلمان

احيائي ثانوية باجوان المختلطة

 495.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2165

 211941008100نصرهللا سليمان ضاري محمد

احيائي اعدادية بني سعد للبنين

 494.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2166

 181942259018سالي احمد محمد حمد

احيائي ثانوية سدرة المنتهى للبنات

 491.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2167

 251941150230علي فاضل عبد سوادي

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 490.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2168

 231942076004أيمان كامل جياد جحالي

احيائي ثانوية عدن للبنات

 489.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2169

 201941259177عبدالودود عبد خضير عباس

احيائي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 489.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2170

 201941004037صالح إبراهيم بايز محمد

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 485.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2171

 331941050031يعقوب علي خالد حسين

احيائي ثانوية فايدة المختلطة للنازحين

 483.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2172

 121941022138مصطفى جاسم محمد جاسم

احيائي أعدادية الطارمية للبنين

 481.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2173

 101942111047نبأ حميد اسماعيل حسن

احيائي ثانوية ابي غريب للبنات

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2174

 331941051032روكان مراد خضر حسن

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 480.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2175

 181951077006شيبان بهاء عبدهللا ابراهيم

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

 557.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2176

 221951016022عقيل كامل مرشد محمد

تطبيقي ثانوية التضامن المختلطة

 538.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2177

 221951049036يوسف كاظم احمد ظاهر

تطبيقي اعدادية النهضة للبنين

 533.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2178

 201951259122سيف وسمي حمد عبد

تطبيقي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 529.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2179

 221951308025سجاد حسن شري غيالن

تطبيقي ثانوية الفهود المسائية للبنين

 523.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2180

 181952159006زينب حسن عبود جاسم

تطبيقي ثانوية الحاتمية للبنات

 522.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2181

 201951022001ابراهيم اسماعيل ابراهيم حسن

تطبيقي اعداديه الرواد للبنين

 516.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2182

 271952087012صبا ضياء محمد عبد الحسن

تطبيقي اعدادية بضعة الرسول للبنات

 511.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2183

 221951026030حيدر مالك صكبان منهي

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 506.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة
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2184

 291951005026حسين علي محار ضاحي

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 500.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2185

 241951017027عقيل جميل نجم فرحان

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2186

 211952226014رويده علي حسين حرب

تطبيقي اعدادية المتنبي المختلطة

 495.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2187

 221951374019حسين اخرس جابر شنيدخ

تطبيقي اعدادية شمس االمل للبنين

 494.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2188

 291951025007اكرم راضي شاهين زغير

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 489.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2189

 241951200019ذو الفقار كاظم شون عبد النبي

تطبيقي ثانوية بور سعيد المسائية للبنين

 489.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2190

 291951016048خضير عباس سوادي حسن

تطبيقي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 489.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2191

 171951001090محمد ناظم محمد صالح

تطبيقي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 488.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2192

 241952115010دعاء حمزه جهلول جياد

تطبيقي اعدادية الهدى للبنات

 482.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2193

 291951106022كرار رحيم ناصر جبار

تطبيقي أعدادية ابي تمام المختلطة

 481.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2194

 221951049029مرتضى عبد النبي حريز عليخ

تطبيقي اعدادية النهضة للبنين

 481.0جامعة سومر/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2195

 221951046070منتظر ستار جبار منحر

تطبيقي اعدادية الفهود للبنين

 480.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2196

 221951091008ازهر جبار كاطع روضان

تطبيقي اعدادية االبرار للبنين

 477.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2197

 231951051060مصطفى عزيز ساهي محمد

تطبيقي اعدادية كوثا للبنين

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2198

 211951033017طارق حميد محمود حسين

تطبيقي اعدادية صدى التأميم للبنين

 474.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2199

 171951027092عمر اكرم عبدهللا يونس

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 474.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2200

 241951017053مكصد عبد الجليل عباس عبد هاني

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 473.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2201

 231951042034محمد غنام جياد سبع

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 473.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2202

 201951023017محمد عواد محمود عبد هللا

تطبيقي اعدادية الرياض للبنين

 471.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2203

 171951019030زياد طارق اسماعيل احمد

تطبيقي أعدادية االمين للبنين

 469.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2204

 221951049011زين العابدين عبد اللطيف مرشوش علوان

تطبيقي اعدادية النهضة للبنين

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2205

 221951374090مهند نعيم بعرور جلوه

تطبيقي اعدادية شمس االمل للبنين

 466.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2206

 241951157012علي قاسم رحم مدلول

تطبيقي ثانوية الصادق المختلطة

 466.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2207

 241951200039كرار كافي محمد حمود

تطبيقي ثانوية بور سعيد المسائية للبنين

 465.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2208

 291951025070ماجد ناجي حاجم سلطان

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 465.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

2209

 291921009017ايمن جبار هدهود جواد

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 578.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2210

 191921041015ياسين بسام محمد سرحان

ادبي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

 575.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2211

 211922252008رسل محمد مهدي صالح

ادبي ثانوية جبل النور المختلطة

 568.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2212

 261921025075محمد موسى موازي جواد

ادبي اعدادية المدينة المنورة للبنين

 567.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2213

 291921111013مهدي صالح رجيف سلمان

ادبي ثانوية فجر السالالت المختلطة

 565.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2214

 171921084083محمد عبد الهادي محمد هذال

ادبي اعدادية تلكيف للبنين

 564.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2215

 211922091016اية عامر جهاد محيميد

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 562.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2216

 211922220005داليا فاضل خليفه عباس

ادبي ثانوية عمار بن ياسر المختلطة

 562.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2217

 201921022090مصطفى سالم عاشور علي

ادبي اعداديه الرواد للبنين

 534.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2218

 201922333004اسراء احمد حمه شيخ حسن

ادبي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 523.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2219

 181921098001احمد محمد علي جدوع

ادبي ثانوية الرازي المختلطة

 521.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2220

 211921207020محمد هادي حسن علي

ادبي ثانوية المنتظر (عج) المختلطة

 518.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية
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2221

 181922269004تبارك عبد الرزاق علي رزوقي

ادبي ثانوية الهدى للبنات

 499.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2222

 201922395016رؤيا مهدي صالح علي

ادبي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 492.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2223

 211921243004عبد الجليل عبد هللا نجم عبد هللا

ادبي ثانوية نور االسالم المختلطة

 485.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2224

 101921156028عبد هللا خزعل عبد هللا صالح

ادبي ثانوية اإلرادة المختلطة

 483.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2225

 201921306077مصطفى مؤيد محمد صالح احمد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 477.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2226

 201921025010خالد وليد عويد جاد هللا

ادبي اعدادية بدر الكبرى للبنين

 453.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2227

 201922228006براء خلف ابراهيم صالح

ادبي ثانوية الصالحية المختلطة

 446.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2228

 211921034052مشرق عباس فاضل محمد

ادبي اعدادية مندلي للبنين

 445.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2229

 211921350002أمير علي عايز شائع

ادبي ثانوية رانية المختلطة

 445.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2230

 211921212007اياد علي عبد هللا رشيد

ادبي ثانوية المأمون المختلطة

 444.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2231

 181921005016ياسين خضير مهدي صالح

ادبي اعدادية الضلوعية للبنين

 444.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2232

 211921228019عثمان محسن خلف حسن

ادبي ثانوية ابن يونس المختلطة

 444.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2233

 231921213016محمود عبد هللا زعال محمود

ادبي ثانوية الحيدري المختلطة

 443.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2234

 171941026180كرم منصور عويد حسن

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 586.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2235

 181942170065محاسن احمد زيدان خلف

احيائي ثانوية العلم للبنات

 565.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2236

 201941030029اياد عواد جاسم محمد

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 560.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2237

 171941008056احمد محمود عبد هللا فتحي

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 555.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2238

 181941003033عمران عبد الكريم محمد عبد العزيز

احيائي اعدادية الدور للبنين

 536.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2239

 181941151053عبد هللا اسعد شهاب احمد

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنين

 518.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2240

 181942182050ساره محمد ايوب حمادي

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 512.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2241

 211941282002ابراهيم عماد ابراهيم احمد

احيائي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 506.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2242

 181941021015صفاء برهان جواد حسون

احيائي إعدادية الفرقان للبنين

 502.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2243

 181942283004جوان احمد عباس عواد

احيائي ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطة

 489.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2244

 181941049021عبدالغفار حرادن غفوري نادر

احيائي ثانوية الملوية األهلية للبنين

 483.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2245

 181951046017نزار جالل مزهر محمد

تطبيقي ثانوية التآخي للبنين

 533.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

2246

 211922157020ميمونه ابراهيم حسين حمد

ادبي ثانوية السرمد للبنات

 606.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2247

 101922118048سميه صباح محمد حسين

ادبي اعدادية العامرية للبنات

 562.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2248

 141922223022ديانا عبد الرحمن محمود محمد

ادبي ثانوية اشبيلية المسائية للبنات

 471.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2249

 211922091070صفا عادل حازم ابراهيم

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 450.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2250

 211922157007دعاء عبد محمد درويش

ادبي ثانوية السرمد للبنات

 437.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2251

 181922183058هديل وليد ابراهيم نعمه

ادبي اعدادية عمورية للبنات

 427.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2252

 211922154015سارة بكر احمد خلف

ادبي ثانوية العذراء للبنات

 427.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2253

 201942137036سحر مصطفى محمد ابراهيم

احيائي ثانوية النصر للبنات

 480.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2254

 201942282240وئام خضر جاسم محمد

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 474.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2255

 201942137038سهاد مصطفى محمد ابراهيم

احيائي ثانوية النصر للبنات

 474.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2256

 181942232014ايالف رحيم محي ابراهيم

احيائي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 474.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2257

 201942239019نورس خلف محمود حماد

احيائي ثانوية علياوة المختلطة

 474.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
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2258

 201942151026هجران حسين طه محمد

احيائي ثانوية الموعظة للبنات

 474.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2259

 181942210011سلوى ثاير دحام جاعد

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 470.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2260

 201942211005قدرات عبدالقادر احمد خنجر

احيائي اعدادية العيصالنة المختلطة

 463.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2261

 201942235005ديانا ياسر محمد جاسم

احيائي ثانوية غمدان المختلطة

 462.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2262

 201942235008زينة زكي عبد هللا صالح

احيائي ثانوية غمدان المختلطة

 461.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2263

 181942170074ملك محمود معجل محمود

احيائي ثانوية العلم للبنات

 459.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2264

 311942062004امجاد راضي عبد الرزاق حسن

احيائي ثانوية قوش تبه للبنات

 459.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2265

 181942161028سجى شويش محمد فاضل

احيائي ثانوية الدور للبنات

 457.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2266

 181942210005ختام عبدالرحمن خطاب عمير

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 457.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2267

 181942168001اسراء عبد خنجر خلف

احيائي ثانوية البوجواري للبنات

 454.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2268

 201942060003هاجر قحطان حسين محمد

احيائي ثانوية الزيتون االخضر للبنين

 453.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2269

 171942077013رحمة عبد الكريم علي خليل

احيائي ثانوية المصطفى للبنين

 451.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2270

 251942192088نبا ضياء محسن سلمان

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (ب)

 448.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2271

 171942235181هديل محمد عبد هللا صالح

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 447.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2272

 231942115121فاطمه عماد محمد سلمان

احيائي اعدادية المحاويل للبنات

 445.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2273

 311942038029ساره شاكر جبير ارزيك

احيائي ثانوية سيوان للبنات

 444.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2274

 191942197017مرسال محمد نوري مصلح

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 444.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2275

 181942015006ردينه ناظم متعب حسن

احيائي ثانوية الجماهير المختلطة

 443.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2276

 181842224004سمر عبد هللا ابراهيم رجب

احيائي ثانوية الورود للبنات

 441.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2277

 261942251037نور شهيد جريمخ دبعون

احيائي ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبنات

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2278

 251942111061نور محمود حسن علي

احيائي اعدادية القادسية للبنات

 441.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2279

 171942279042زبيدة صبحي عبد هللا قادر

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 439.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2280

 181942251004تبارك فالح محي طه

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 439.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2281

 181942260007رقيه ثائر محمد ديونك

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 438.0جامعة سامراء/كلية االثار

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2282

 221942137042نور عبد الحسن حموده كليش

احيائي ثانوية المروج للبنات

 437.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2283

 181942254014رسل علي عبد هللا علي

احيائي ثانوية االماني للبنات

 437.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2284

 241942100080غفران احمد حربي علي

احيائي اعداديه زنوبيا للبنات

 436.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2285

 171942242011اسماء ياسين ابراهيم ليلي

احيائي اعدادية القيارة للبنات

 435.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2286

 201952120037نبأ خالد درويش ناصر

تطبيقي اعدادية منوليا للبنات

 467.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2287

 181952246002اشجان صخي عايد نجم

تطبيقي ثانوية البيان للبنات

 465.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2288

 201952235001نضال صدام علي شدة

تطبيقي ثانوية غمدان المختلطة

 454.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2289

 171952046002فاطمه رمضان عطيه علي

تطبيقي ثانوية امام غربي للبنين

 451.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2290

 171952267020شفاء ياسين صالح محمود

تطبيقي اعدادية الفراتين للبنات

 449.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

تطبيقي الخارجيات

 449.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

 448.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

نوره احمد يوسف شريف

2291

201952401015

2292

 181952177008ساره خلف ابراهيم مهدي

تطبيقي ثانوية بيجي للبنات

2293

 181952242061غفران عباس علي محمد

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 442.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

2294

 201952138051نازك ججان عزاوي حميد

تطبيقي اعدادية نور العراق للبنات

 440.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك
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2295

 181952242080مي حارث ايوب حسين

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 439.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2296

 121952401014مريم علي صالح محمد

تطبيقي الخارجيات

 439.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2297

 241952100009انتباه طالب محمد فرهود

تطبيقي اعداديه زنوبيا للبنات

 438.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2298

 201952200004شهد ادريس رمضان نايف

تطبيقي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 434.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2299

 201952148015زينب اردل محمد مردان

تطبيقي اعدادية قونجه كول للبنات

 434.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

2300

 181922242060ورود عبد الباسط ابراهيم عبد القهار

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 545.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2301

 141921032036علي ماجد حسين اسماعيل

ادبي ثانوية عبد هللا بن عباس للبنين

 448.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2302

 181921016022نوفل فرحان حمد خضر

ادبي اعدادية الخصم للبنين

 442.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2303

 211921021004طه عبد هللا سلمان احمد

ادبي ثانوية الراية المختلطة

 439.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2304

 181921094013مروان محمد مصلح محمد

ادبي ثانوية الفاروق للبنين

 438.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2305

 181922117005رقية محمود محمد علي

ادبي ثانوية االشاوس المختلطة

 435.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2306

 181921019018محمد سعد ساير حميد

ادبي ثانوية العلم للبنين

 434.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2307

 181921313023محمد عزيز محمود علي

ادبي ثانوية جمال عبد الناصر المختلطة

 431.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2308

 181921329033عثمان محمد جار ادريهم

ادبي ثانوية الجرناف المسائية للبنين

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2309

 181922177005دعاء محمد عبد المطلب صالح

ادبي ثانوية بيجي للبنات

 429.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2310

 201921055043ماهر سالم هيجل حمود

ادبي ثانوية االوس للبنين

 429.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2311

 321922025005سماره عامر خالد خلف

ادبي ثانوية الياسمين للبنات

 429.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2312

 211921013031طه ياسين عبيد علي

ادبي اعدادية كنعان للبنين

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2313

 181922196004بدور رياض فيصل محمد

ادبي ثانوية القلعة للبنات

 420.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2314

 201921234034مهند حامد مدلول زيدان

 420.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2315

 181941041015حسين ناظر عباس عفصان

احيائي ثانوية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 454.0جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

جامعة تكريت/كلية اآلداب

ادبي ثانوية االنتصار المختلطة

2316

 171941042023محمد صالح محمد حسين

احيائي اعدادية القيارة للبنين

 451.0جامعة سامراء/كلية االداب

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2317

 181951152021نامس جبار شاكر درويش

تطبيقي ثانوية سامراء االهلية للبنين

 460.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2318

 181951067021علي نزال عصمان طلب

تطبيقي ثانوية النهرين للبنين

 446.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2319

 181951013013صالح فياض ابراهيم عبيد

تطبيقي ثانوية االمام علي للبنين

 445.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة تكريت/كلية اآلداب

2320

 171921400104مصعب صالح ذياب عباوي

ادبي الخارجيون  -ايمن

 535.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2321

 171921009079محمد عبد هللا خضير عبد

ادبي اعدادية الحكمة للبنين

 530.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2322

 231921051017حيدر مزهر راشد جرس

ادبي اعدادية كوثا للبنين

 529.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2323

 171921046004حسن مشيوح حسين مشيوح

ادبي ثانوية امام غربي للبنين

 523.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2324

 171921080109مصعب فاضل بكر رجب

ادبي اعدادية الرشيدية للبنين

 509.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2325

 171921099007منذر ابراهيم محمد صالح

ادبي ثانوية مخمور للبنين

 499.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2326

 231921051034علي خضير مجيد خضير

ادبي اعدادية كوثا للبنين

 474.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2327

 231921051059مصطفى هادي ناصر محسن

ادبي اعدادية كوثا للبنين

 465.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2328

 171921080064علي عبد هللا حسن درويش

ادبي اعدادية الرشيدية للبنين

 463.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2329

 201921228022يوسف فالح حسن جميل

ادبي ثانوية الصالحية المختلطة

 457.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2330

 171921049008عبد سعد حماده خلف

ادبي ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنين

 451.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2331

 171921080083محسن خليل جاسم محمد

ادبي اعدادية الرشيدية للبنين

 447.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط
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2332

 181921054017عبد هللا علي مهيدي صالح

ادبي ثانوية معاوية ابن ابي سفيان للبنين

 446.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2333

 231921010011امجد حميد عبيد عزيز

ادبي اعدادية المشروع للبنين

 441.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2334

 231921051035علي طالب حساني شمران

ادبي اعدادية كوثا للبنين

 441.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2335

 201921023048محمد علي احمد محمد

ادبي اعدادية الرياض للبنين

 439.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2336

 201921023057وسام اركان حسيب ابراهيم

ادبي اعدادية الرياض للبنين

 438.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2337

 171921200003صديق عبد هللا سالم عواد

ادبي ثانوية بيجوانية عليا للبنين

 438.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2338

 171921077010حسين علي ابراهيم محمد

ادبي ثانوية المصطفى للبنين

 437.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2339

 171921001010احمد عبد هللا فتحي حسين

ادبي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 437.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2340

 171921038033محمود خضير احمد محمود

ادبي ثانوية اسكي موصل للبنين

 436.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2341

 211921223028عبد هللا جالل ناجي مهيدي

ادبي اعدادية شهداء زنبور المختلطة

 434.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2342

 171921026175واثق عبد هللا إبراهيم زرزور

ادبي اعدادية االمجاد للبنين

 434.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2343

 211921010052عمر شكر خلف سعود

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 428.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2344

 211921053016عمر ستار جبار هادي

ادبي ثانوية نوح للبنين

 427.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2345

 171941046039محمود محمد ارحيل محمد

احيائي ثانوية امام غربي للبنين

 543.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2346

 201941208015عمر حسن احمد عطيه

احيائي ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطة

 524.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2347

 171942037012فاطمه عطيه عواد عطيه

احيائي ثانوية اشويرات للبنين

 486.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2348

 201941209012عبد هللا جاسم علي مال

احيائي اعدادية المنزلة المختلطة

 480.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2349

 181942243043عذراء احمد محمود خضر

احيائي ثانوية آشور للبنات

 477.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2350

 201941036003ايوب محمود مرير محمد

احيائي اعدادية المصطفى المختلطة

 461.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2351

 171941195005فهد عبد حسن علي

احيائي ثانوية العباس والنجفية للبنين

 460.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2352

 171941009004احمد ابراهيم احمد صالح

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 451.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2353

 221941023015حسين عجيل شذر مروان

احيائي اعدادية الدواية للبنين

 450.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2354

 171941059061كرار مزعل حسن احمد

احيائي اعدادية بعشيقة للبنين

 449.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2355

 111941054036يوسف عباس علي رمح

احيائي اعدادية السيوطي للبنين

 449.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2356

 181951067026محمود شاكر محمود خلف

تطبيقي ثانوية النهرين للبنين

 531.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2357

 181951042002الحكم ملحم محمد حمد

تطبيقي اعدادية غطفان للبنين

 506.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2358

 171851144067علي حسين ايوب محمد

تطبيقي اعدادية الشافعي للبنين

 491.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2359

 201952102004ازهار عزيز اسماعيل عبد هللا

تطبيقي اعدادية الواسطي للبنات

 475.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2360

 171951038006حسن ترني شبوط مرعي

تطبيقي ثانوية اسكي موصل للبنين

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2361

 171951020079عمر محمد محمود عائد

تطبيقي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 464.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2362

 221951374062قحطان زامل نعيمه جابر

تطبيقي اعدادية شمس االمل للبنين

 459.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2363

 161951365145غالب محمد محمود خضر

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 459.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2364

 181951016018عمار مال هللا فرج لفته

تطبيقي اعدادية الخصم للبنين

 457.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2365

 171951026102عبدالستار خالد صالح علي

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 456.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2366

 181951013007حمد عبد عباس يونس

تطبيقي ثانوية االمام علي للبنين

 453.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

2367

 181941045021حيدر نجم عبدهللا علو

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 448.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

2368

 181951350035غيث مدلل عباس محمد

تطبيقي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 443.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية
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2369

 241941041039مرتضى رحيم عالوي حسون

احيائي ثانوية المتميزين

 680.5جامعة القادسية/كلية الصيدلة

جامعة القادسية/كلية طب االسنان

2370

 241952107005حوراء مهدي صالح موسى

تطبيقي اعدادية حلب للبنات

 597.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

2371

 241951005013زيد مهدي رزق زعالن

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 593.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

2372

 291951025015حسن جاسم غريب حمزة

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 577.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

2373

 241952102002استبرق جاسم بلبوص محمد

تطبيقي اعدادية السنية للبنات

 534.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

2374

 241951020006حسن عذاب عواد راضي

تطبيقي ثانوية الرواد المختلطة

 533.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

2375

 241952080004تبارك عادل عواد طالب

تطبيقي اعدادية خديجة للبنات

 523.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

2376

 241951200026عقيل حميد عناد جابر

تطبيقي ثانوية بور سعيد المسائية للبنين

 551.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2377

 231942109073رفيف حامد كاظم احمد

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 662.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2378

 161941365040محمد صالح مغامس رباط

احيائي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 631.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2379

 281951002032صالح صباح شمخي جبر

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 588.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2380

 161951094091فاضل صباح سالم حسن

تطبيقي ثانوية بقية هللا األهلية للبنين

 582.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2381

 221951022066قيصر صباح عسل شكري

تطبيقي اعدادية الغراف للبنين

 578.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

2382

 241941003257محمد علي حسين سلطان

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 638.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات صحة المجتمع

جامعة القادسية/كلية العلوم

2383

 241941003242محمد حيدر لؤي عبد المحمد

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 575.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

جامعة القادسية/كلية العلوم

2384

 241942122025ثمر حسن حجار مدلول

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 573.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة القادسية/كلية العلوم

2385

 221941382040محمد علي طلوكي محمد

احيائي ثانوية جرف النصر االهلية للبنين

 561.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة القادسية/كلية العلوم

2386

 241941002007احمد علي نعمه خلف

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 557.0جامعة القادسية/كلية القانون

جامعة القادسية/كلية العلوم

2387

 241942114163زينب غافل غايب حناوي

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 553.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية العلوم

2388

 161941128024يوسف علي عبد الزهره عبد علي

احيائي ثانوية االمال االهلية للبنين

 552.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية العلوم

2389

 241942114316هديل داخل عبد سمسم

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 549.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة القادسية/كلية العلوم

2390

 241942081074فاطمه تركي مظهر كاظم

احيائي ثانوية الثقة االهلية للبنات

 545.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

جامعة القادسية/كلية العلوم

2391

 241942171007زهراء ظافر كريم حسين

احيائي ثانوية خطيب االنبياء المختلطة

 545.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية العلوم

2392

 241942220481نبا كاظم حسوني غصبان

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 540.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة القادسية/كلية العلوم

2393

 241942135043هدى غالب راضي اسماعيل

احيائي ثانوية السنبلة للبنات

 536.0جامعة القادسية/كلية القانون

جامعة القادسية/كلية العلوم

2394

 241942102226وسن حامد هريش لهمود

احيائي اعدادية السنية للبنات

 535.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة القادسية/كلية العلوم

2395

 241951039057منتظر شاكر غالي مشعب

تطبيقي اعدادية سيد االنام للبنين

 550.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة القادسية/كلية العلوم

2396

 241951019028سالم غانم جواد كاظم

تطبيقي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 473.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة القادسية/كلية العلوم

2397

 241942136062هاجر سالم جاسور حسون

احيائي اعدادية الثقلين االهلية للبنات

 544.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2398

 231941017151محمد مؤمن محمد بهي الدين

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 528.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2399

 241942080155نورالهدى علي ناهي مطر

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 527.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2400

 241942106110شهد محمد رزاق بدر

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 520.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2401

 241941039025حيدر هاشم محمد رضا

احيائي اعدادية سيد االنام للبنين

 519.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2402

 241942093149نور علي ياسين بيج

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 515.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2403

 241941006095مقتدى رسول حمادي حسن

احيائي اعدادية ابي تراب للبنين

 513.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2404

 241951006033ياسين صالح ياسين سلمان

تطبيقي اعدادية ابي تراب للبنين

 486.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2405

 241952122011جيهان عبد الجليل جياد باشي

تطبيقي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 479.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية
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2406

 251951044017امير مجيد جابر عبد الحسين

 471.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

2407

 241922106026ريام علي سلمان خماط

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 539.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية القانون

2408

 241921020012ليث حسين سامي سكر

ادبي ثانوية الرواد المختلطة

 512.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية القانون

2409

 241921161008صادق حاجم عبد االمير عبد هللا

ادبي ثانوية العدل المختلطة

 497.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية القانون

2410

 241921161018منتظر حمزه جعوال محيبس

ادبي ثانوية العدل المختلطة

 483.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

جامعة القادسية/كلية القانون

2411

 241942100062سارة صباح جليل حمود

احيائي اعداديه زنوبيا للبنات

 564.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية القانون

2412

 241951015059علي كريم نعمه حمزه

تطبيقي اعدادية الشامية للبنين

 526.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل

جامعة القادسية/كلية القانون

2413

 241942121281فرقان خالد عمران موسى

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

2414

 241941204066علي حميد حسين عريعر

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 506.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

2415

 241941008091علي مهدي أبو كطيفه ثامر

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 459.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2416

 241942139053رقيه عبد الكاظم وحيد كاظم

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 451.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2417

 241942108122ضي عصام جبار كاظم

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 447.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2418

 241942122032دنيا فاضل خنفر حربي

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 445.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2419

 241942220544هديل فارس حمزه عطيه

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 445.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2420

 241941001291مصطفى باسم معجون محمد

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 442.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2421

 241942121189زينب فاضل محمد مطر

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 440.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2422

 241942220024افراح كاظم عبيد بندر

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 438.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2423

 241852103029فاطمه علي فرعون مغير

تطبيقي اعدادية الديوانية للبنات

 439.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2424

 241951063021عباس عامر عبد عواد

تطبيقي اعدادية النجدين للبنين

 437.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة القادسية/كلية الزراعة

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

2425

 241952220130كمائل حاتم زغير عراك

 437.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة القادسية/كلية الزراعة

2426

 231921060008حيدر علي حسن عباس

ادبي اعدادية المؤمل للبنين

 564.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2427

 241921156024مقتدى حامد محمد عواد

ادبي ثانوية اصحاب الكساء للبنين

 497.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2428

 241921020002جاسم محمد سوادي عبد

ادبي ثانوية الرواد المختلطة

 467.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2429

 241922110011سوزان عبد االله عبد علي جابر

ادبي ثانوية بلقيس للبنات

 466.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2430

 251921120017مصطفى صادق عبد الزهرة حسين

ادبي ثانوية الصالحين المختلطة

 464.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2431

 241921018008امير عبد الكريم العيبي هاشم

ادبي اعدادية الجواهري للبنين

 463.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2432

 241921007009حسن عبد العالي كاظم اليذ

ادبي ثانوية الحجة المنتظر للبنين

 459.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2433

 241921039010حسين محسن علي عطيه

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 457.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2434

 241941002093علي حسن محيسن جاسم

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 508.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2435

 241941028054ليث محسن مهر كاري

احيائي اعدادية الديوانية للبنين

 506.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2436

 241941015027حسين جابر فرعون مغير

احيائي اعدادية الشامية للبنين

 495.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2437

 241941038031عبيد فاضل حزام عبيد

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 492.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2438

 241942095044زهراء حسين طعمة زغير

احيائي اعدادية النور للبنات

 488.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2439

 241941027022احمد عدي حميد عبد الكاظم

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 485.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2440

 241942094019بنين طالب حسين عبدهللا

احيائي اعدادية الرباب للبنات

 481.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2441

 241942096146مريم رياض حياوي عبد

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 481.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2442

 241942093135نبأ حازم جبار خطار

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 472.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد
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2443

 241942130083عذراء جمال جاسم محمد

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 469.0قبول مباشر

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2444

 241951029030منتظر عبد الهادي جالب حمزه

تطبيقي اعدادية التآخي للبنين

 462.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

2445

 291922050029تبارك محمد ناعم عمران

ادبي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 578.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2446

 231921055028سجاد قاسم رياح كاظم

ادبي اعدادية القدس للبنين

 574.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2447

 241921161005سجاد جاسم دويج عطيه

ادبي ثانوية العدل المختلطة

 569.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2448

 251922111021زينب عبد الحسين سلمان عبد الصاحب

ادبي اعدادية القادسية للبنات

 565.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية التربية

2449

 291921018008حسين فليح سطام اجباره

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 557.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

جامعة القادسية/كلية التربية

2450

 241922080019زينب عباس عبد هللا جهاد

ادبي اعدادية خديجة للبنات

 549.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية التربية

2451

 261921025011باقر قحطان كريم عليوي

ادبي اعدادية المدينة المنورة للبنين

 549.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2452

 231921218002كرار فالح هادي خضير

ادبي ثانوية الضحى المختلطة

 534.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2453

 241921029046محمد سالم جواد كاظم

ادبي اعدادية التآخي للبنين

 533.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية التربية

2454

 251921044016علي رياض شنان حسين

ادبي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 526.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية التربية

2455

 241921029049مرتضى أسعد علي رويخ

ادبي اعدادية التآخي للبنين

 521.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية التربية

2456

 251921025010امير حيدر مهدي سعدون

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 520.0جامعة الكوفة/كلية القانون

جامعة القادسية/كلية التربية

2457

 231922109040زهراء نبيل هادي عزيز

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 517.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2458

 251922114006فاطمه محمد غازي جاهل

ادبي ثانوية المناجاة المختلطة

 511.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة القادسية/كلية التربية

2459

 271921038048سجاد علي حسين مال

ادبي اعدادية الياقوت للبنين

 505.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2460

 241921151019نجاح حسن طرو عبيد

ادبي ثانوية الفاضلية للبنين

 485.0جامعة القادسية/كلية القانون

جامعة القادسية/كلية التربية

2461

 231921042012تمار ياسر عمار حسن

ادبي اعدادية االندلس للبنين

 478.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2462

 241922119023شهد عرفان هاشم مصطفى

ادبي اعدادية الفردوس للبنات

 477.0جامعة القادسية/كلية القانون

جامعة القادسية/كلية التربية

2463

 241921009058منتظر سالم عبد العباس جمر

ادبي اعدادية سومر للبنين

 476.0جامعة القادسية/كلية القانون

جامعة القادسية/كلية التربية

2464

 241942093021بشرى رياض حمزه راضي

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 648.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة القادسية/كلية التربية

2465

 241942100048زهراء جبار كاظم حمود

احيائي اعداديه زنوبيا للبنات

 636.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

جامعة القادسية/كلية التربية

2466

 251941045133مرتضى وليد عبد الهادي شهيد

احيائي ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 585.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة القادسية/كلية التربية

2467

 241942104128مريم عطيه رهل علي

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 584.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة القادسية/كلية التربية

2468

 221941070008ايوب خالد جوار يعقوب

احيائي اعدادية الصادق للبنين

 565.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية

2469

 231941071043عباس زهير منفي حمزة

احيائي ثانوية المنار االهلية للبنين

 558.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة القادسية/كلية التربية

2470

 231941017063درباش باسم درباش مهدي

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 553.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة القادسية/كلية التربية

2471

 291951025082محمد نعيم جاهل كاظم

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 570.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة القادسية/كلية التربية

2472

 241951036093مقتدى راهي عجمي شالش

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 561.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة القادسية/كلية التربية

2473

 241952093056هيام احمد عبد دويج

تطبيقي اعدادية سكينة للبنات

 526.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة القادسية/كلية التربية

2474

 241951200018حيدر رحمن مهدي كريم

تطبيقي ثانوية بور سعيد المسائية للبنين

 508.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة القادسية/كلية التربية

2475

 241952149011زينب عدي عوده شيحان

تطبيقي اعدادية االنوار االهلية للبنات

 505.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل

جامعة القادسية/كلية التربية

2476

 241951015012حسن علي جواد كاظم

تطبيقي اعدادية الشامية للبنين

 495.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

جامعة القادسية/كلية التربية

2477

 221951374029حيدر مظلوم صالح عويز

تطبيقي اعدادية شمس االمل للبنين

 494.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة القادسية/كلية التربية

2478

 251922081010بيداء عبد زيد واوي دحام

ادبي ثانوية االكرمين للبنات

 456.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 462.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

2479

241922108010

زهراء ثائر عزيز نور
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2480

 241922138018شهد عدي شاكر هادي

ادبي ثانوية النورين للبنات

 438.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

2481

 241922115015حنين هالل عبد الحسن ملزوم

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 433.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

2482

 291921106025كريم عقيل دريم سلطان

ادبي أعدادية ابي تمام المختلطة

 525.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2483

 291921010133مصطفى عبد العالي هادي محمد

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 439.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2484

 241922135011زهراء عقيل داخل ياسر

ادبي ثانوية السنبلة للبنات

 433.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2485

 241921018011امين ثامر اسماعيل حسون

ادبي اعدادية الجواهري للبنين

 423.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2486

 241922122023زهراء عبد الرضا محمد خالوي

ادبي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 422.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2487

 291922073040سعاد لهمود عارف وثيج

ادبي ثانوية القبلتين للبنات

 420.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2488

 241942120197عذراء سعد نعمه جواد

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 543.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2489

 241941003306نمير خضير ياس خضير

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 531.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2490

 241941044004سجاد قاسم جواد كاظم

احيائي ثانوية بغداد األهلية للبنين

 507.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2491

 251941012123مجتبى حيدر خضير عباس

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 477.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة القادسية/كلية اآلداب

2492

 221921039040علي عجرش عريبي محارب

ادبي اعدادية الكرمة للبنين

 431.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

2493

 291921105017سالم كاظم عبد هللا سوادي

ادبي ثانوية علي األكبر للبنين

 428.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

2494

 291921011010حسين علي خشم سعد

ادبي ثانوية ذو الفقار للبنين

 426.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

2495

 221921305028علي صفاء عبد االمير صادق

ادبي ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

 421.0جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

2496

 241942093102فاطمه شاكر يحيى دخيل

 477.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

2497

 231921218005مصطفى عباس حاتم فليح

 430.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة القادسية/كلية االثار

2498

 241951203014أحمد عالء حسين راضي

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 446.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القادسية/كلية االثار

احيائي اعدادية سكينة للبنات
ادبي ثانوية الضحى المختلطة

2499

 191941011103عثمان خليل عباس جاسم

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 685.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

جامعة االنبار/كلية الطب

2500

 191951029024مصطفى قاسم محمد عبد هللا

تطبيقي اعدادية العرفان للبنين

 620.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

2501

 191951019065عبد اللطيف هادي عبد اللطيف حمد

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 600.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

2502

 191951004029هشام علي محمد شرقي

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 559.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

2503

 191951019023بحر هشام خضير عباس

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 553.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

2504

 191951004004انس محمد احسان رشيد

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 650.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2505

 191951029023مصطفى عبد الرحمن فياض عباس

تطبيقي اعدادية العرفان للبنين

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2506

 191951062014محمود حقي اسماعيل رشيد

تطبيقي اعدادية التقدم للبنين

 501.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2507

 191951043024عمر صبار حمادي حسين

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 498.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2508

 181942194052نوف نعمان زيد مذري

احيائي ثانوية العقيدة للبنات

 571.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2509

 171941011335مصطفى ليث عزيز علي

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 650.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية

2510

 191952214006اميمه خالد عبد حسين

تطبيقي ثانوية الرحاب للبنات

 565.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية

2511

 191942199067ندى عارف خليفة اسود

احيائي اعدادية حديثة للبنات

 658.0جامعة بغداد/كلية التمريض

جامعة االنبار/كلية العلوم

2512

 191941032044نعيم حسام الدين ابراهيم ضايع

احيائي اعدادية زنكورة للبنين

 650.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة االنبار/كلية العلوم

2513

 191942141026منتهى ناظم بدوي صبار

احيائي ثانوية المعالي االهلية للبنات

 640.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة

جامعة االنبار/كلية العلوم

2514

 191942217075سقيا قاسم شوكت فيحان

احيائي ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 637.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

جامعة االنبار/كلية العلوم

2515

 191941287028مصطفى غنام حبيب حميد

احيائي اعدادية الرمانة المختلطة

 620.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة االنبار/كلية العلوم

2516

 191942217117مينا عامر علي ابراهيم

احيائي ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 611.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم
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2517

 171941012039ضياء الدين مازن ضياء الدين خالد

احيائي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 599.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم

2518

 191941060004احمد هيثم عبد المنعم ذنون

احيائي اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين

 596.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم

2519

 191942217135وسن خالد نصار حمد

احيائي ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 593.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية العلوم

2520

 191942231006وجدان حاتم جاسم محمد

احيائي ثانوية التكاتف للبنات

 568.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية العلوم

2521

 191941066044رامي عماد عبد جسام

احيائي اعدادية الكرمة للبنين

 565.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة االنبار/كلية العلوم

2522

 191942226085فرح حسين علي حمد

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 565.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة االنبار/كلية العلوم

2523

 191942147024سهام احمد خليف ناطور

احيائي ثانوية الفرات للبنات

 561.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية العلوم

2524

 181941090009صادق نعمان خلف حسن

احيائي ثانوية المعتصم للبنين

 559.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة االنبار/كلية العلوم

2525

 121941022060سيف سلمان جمعة دحام

احيائي أعدادية الطارمية للبنين

 556.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة االنبار/كلية العلوم

2526

 191942188024براء سعد دحام مطلب

احيائي اعدادية الفلوجة للبنات

 554.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية العلوم

2527

 101942113005اسماء ايوب ياسين عواد

احيائي اعداية المعراج للبنات

 554.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم

2528

 121941020103عمر هيثم احمد علوان

احيائي ثانوبة ذو النورين المختلطة

 554.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة االنبار/كلية العلوم

2529

 191941094003بهاء الدين محمود حسن حسين

احيائي ثانوية البيادر للبنين

 553.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة االنبار/كلية العلوم

2530

 111942071092مروج محمود عبد علي حساني

احيائي اعدادية التقى للبنات

 544.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

جامعة االنبار/كلية العلوم

2531

 191942146020رانيا محمد عبد هللا محيسن

احيائي اعدادية القائم للبنات

 542.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم

2532

 191942189103شهد عباس علي فرج

احيائي ثانوية الخنساء للبنات

 541.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة االنبار/كلية العلوم

2533

 171951017237مصطفى حسام علي سليمان

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 534.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

جامعة االنبار/كلية العلوم

2534

 311851008016عبد الرحمن جالل محمد مصطفى

تطبيقي ثانوية دياكوي للبنين

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة االنبار/كلية العلوم

2535

 191952156016ساره نهاد بديوي عودة

تطبيقي اعدادية العال للبنات

 485.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية العلوم

2536

 191951019101محمد عبد الرحمن رشيد فيصل

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 480.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة االنبار/كلية العلوم

2537

 191942229078نور حاتم سعود حمد

احيائي اعدادية الروابط للبنات

 570.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2538

 191941017014محمد خليل فضيل عواد

احيائي اعدادية كبيسة للبنين

 555.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2539

 181941090001ابو بكر احمد جاسم خضير

احيائي ثانوية المعتصم للبنين

 547.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2540

 231941161003امين خليل اسماعيل ابراهيم

احيائي ثانوية عرفات المختلطة

 545.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2541

 191942195075فاطمه عمار صالح عبيد

احيائي اعدادية االمل للبنات

 544.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2542

 191941071056عبد الرحمن عمار خضير شوكه

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 540.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2543

 191942217104فاطمه علي صالح مروح

احيائي ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 525.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2544

 191942196025تبارك وليد عبد خضر

احيائي اعدادية هيت للبنات

 525.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2545

 191941066120مصطفى خليل ابراهيم نايف

احيائي اعدادية الكرمة للبنين

 499.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

2546

 101941041008احمد صالح هاشم عبد

احيائي اعدادية الرضوانية للبنين

 556.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2547

 191942191032ريام مولود جاسم عالوي

احيائي اعدادية النهضة للبنات

 525.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2548

 111941033014طارق خالد مصطفى محمد

احيائي اعدادية البلد االمين للبنين

 519.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2549

 101941022043زين العابدين عباس فرحان عاجل

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 517.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2550

 191941011173مصطفى عباس جاسم فياض

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 486.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

2551

 191922212013غفران جمعه عبد صالح

ادبي ثانوية اليقين للبنات

 507.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2552

 191921101047عمر علي صالح حمود

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 493.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2553

 191921348134عبد هللا خليل سليمان فهد

ادبي ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية

 474.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون
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2554

 191922194007دعاء سالم يوسف محمد

ادبي اعدادية الوثبة للبنات

 463.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2555

 191921012026عز الدين صالح فياض خليل

ادبي اعدادية الرصافي للبنين

 455.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2556

 121921173001سالم خزعل شديد عبيد

ادبي ثانوية ابن عساكر المختلطة

 443.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2557

 191921072011عبد العزيز حسان سعيد محمد

ادبي اعدادية االنوار المحمدية للبنين

 440.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2558

 191942156054غدق سعيد هارون حميد

احيائي اعدادية العال للبنات

 481.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2559

 191941032013خالد عادل عبيد عوده

احيائي اعدادية زنكورة للبنين

 449.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة االنبار/كلية الزراعة

2560

 191941071080محمد جمال يوسف فراس

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 440.0جامعة سامراء/كلية االثار

جامعة االنبار/كلية الزراعة

2561

 101942094047هاجر اسعد عبد حمزه

احيائي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 437.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة االنبار/كلية الزراعة

2562

 191942316004ام كلثوم عبد الجليل ناجي مركب

احيائي ثانوية عامرية الصمود المختلطة

 429.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة االنبار/كلية الزراعة

2563

 191941022019عبد هللا نهاد ناجي خليل

احيائي اعدادية راوة للبنين

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

جامعة االنبار/كلية الزراعة

2564

 191922198022مالك معاذ غسان ياسين

ادبي اعدادية الروافد للبنات

 581.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2565

 191921035005فاروق عامر ياور عواد

ادبي ثانوية الحارث للبنين

 515.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2566

 101922110030حنان علي حسين حمادي

ادبي اعدادية البطولة للبنات

 486.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2567

 121921175018عبد هللا فاضل اسماعيل جاسم

ادبي ثانوية المفاخر المختلطة

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2568

 191922174011مريم محمد جاسم محمد

ادبي ثانوية العدل للبنات

 481.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2569

 191921348160علي عمر جراغ الدين فاتح

ادبي ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية

 468.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2570

 191921020044مصطفى محمد حرج ثابت

ادبي اعدادية الحقالنية للبنين

 465.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2571

 191922149021سرى فوزي محمد خلف

ادبي اعدادية جنين للبنات

 463.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2572

 191921071027ضياء حسين سرحان عفتان

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنين

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2573

 191922243004أميمه معاذ احمد لطيف

ادبي ثانوية الشفق للبنات

 459.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2574

 191922270022هدى يونس عالوي صالح

ادبي ثانوية الزهرة البيضاء للبنات

 454.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2575

 191921095016علي حسين علي سريح

ادبي اعدادية العلم النافع للبنين

 446.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2576

 121921016013محمد احمد سليم عبد

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 442.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2577

 211921221001ادهم شاكر محمود محمد

ادبي ثانوية الزمخشري المختلطة

 441.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2578

 191941029008احمد ياسر احمد حمد

احيائي اعدادية العرفان للبنين

 497.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2579

 191941060002احمد عكاب احمد ذياب

احيائي اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين

 483.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2580

 191941284013قاسم محمد جنجت سمران

احيائي ثانوية السنابل المختلطة

 479.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2581

 191941017006حمد هللا احمد فضيل معروف

احيائي اعدادية كبيسة للبنين

 477.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2582

 191941029041محمد حميد سالم حمادي

احيائي اعدادية العرفان للبنين

 477.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2583

 191941029043محمد عبد القهار علي عبد

احيائي اعدادية العرفان للبنين

 476.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2584

 191951006012محمد عايد خليفة صالح

 459.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

2585

 191922371074أفراح حسن مخلف نزال

ادبي ثانوية القائم المسائية للبنات

 582.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

2586

 191922371013حفصه عبد السالم خورشيد حمود

ادبي ثانوية القائم المسائية للبنات

 434.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

2587

 251921211021حيدر خالد محمد حسون

ادبي اعدادية القادسية للبنين

 428.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

2588

 111921044008حمزه وليد عليوي ناصر

ادبي ثانوية العامرية للبنين

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

2589

 191942226100نعيمه علي خلف علي

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 630.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2590

 231942119213فاطمه محمد كريم حسن

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 620.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية الميثاق للبنين
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2591

 101942108010امنه فاضل ناصر جسام

احيائي ثانوية الحضارة للبنات

 574.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2592

 191941007105عبد هللا راسم رشيد هالل

احيائي اعدادية الخالدية للبنين

 554.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2593

 191941029018عبد الرحمن عاصم احمد نصيف

احيائي اعدادية العرفان للبنين

 554.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2594

 191942149018رسل كريم عبد هللا مخلف

احيائي اعدادية جنين للبنات

 545.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2595

 191942195018براء شاكر محمود لطيف

احيائي اعدادية االمل للبنات

 543.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2596

 121941041005عبد القادر خميس جاسم صلبي

احيائي ثانوية بغداد السالم االهلية للبنين

 536.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2597

 191942141018طيف سعدي طالب ابراهيم

احيائي ثانوية المعالي االهلية للبنات

 532.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2598

 101941011036رعد جاسم محمد حمد

احيائي اعدادية االسراء للبنين

 529.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2599

 311942065081هبه خلدون رحيم مجيد

احيائي ثانوية فينك االهلية المختلطة

 528.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2600

 191941106019عبيده احمد عايد مخلف

احيائي اعدادية البخاري للبنين

 520.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2601

 191942270029عليه حسين علي راشد

احيائي ثانوية الزهرة البيضاء للبنات

 520.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2602

 191941026060محمد فاضل هادي خليفه

احيائي اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنين

 519.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2603

 191941009042أيمن صباح جوير جاسم

احيائي اعدادية الفلوجة للبنين

 519.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2604

 101942111038مريم رعد جاسم حمادي

احيائي ثانوية ابي غريب للبنات

 519.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2605

 261941050011ثائر حسين جابر خريبط

احيائي اعدادية دجلة االهلية للبنين

 517.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2606

 191941007064رعد صالح ابراهيم حميد

احيائي اعدادية الخالدية للبنين

 511.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2607

 191941054025مصطفى علي وايل بطاح

احيائي اعدادية جعفر الطيار للبنين

 511.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2608

 191942173051مريم خلف عبد هللا درب

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 511.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2609

 191941029038محمد حسن محجوب سليمان

احيائي اعدادية العرفان للبنين

 495.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2610

 191951084002ايهاب حميد عبد الجليل جاسم

تطبيقي ثانوية سد حديثة للبنين

 511.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2611

 101951009026وهب خالد حسن اسماعيل

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 510.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2612

 231951054050مصطفى حسين عبد علي عذاب

تطبيقي اعدادية الشوملي للبنين

 496.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2613

 221951232001اكرم حسين عزيز جوده

تطبيقي ثانوية العقيدة المختلطة

 490.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2614

 251951209023كاظم اياد داود عبود

تطبيقي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 488.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2615

 101951035014محمد خالد علي محسن

تطبيقي اعدادية صاحب البراق للبنين

 487.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2616

 191951040038هشام محمد خلف كريش

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 485.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2617

 181951073029عبد هللا سعد عزيز علي

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 478.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2618

 191951341096مظهر زيدان شدهان مدهر

تطبيقي اعدادية الراية المسائية

 464.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2619

 221951029027صباح حامد عجيل نعيثل

تطبيقي اعدادية البصرتين للبنين

 464.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2620

 221951081013حسن طالب علي عبيد

تطبيقي اعدادية ابي تراب للبنين

 458.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية الفراهيدي االهلية للبنات

2621

 251952096041هاله عباس حسين حذافه

 458.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

2622

 191921109055مؤمن قصي سبتي توفيق

ادبي اعدادية سومر االدبية للبنين

 602.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2623

 191921283003عبد الحميد غازي عناد مطلك

ادبي ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطة

 568.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2624

 191921304046يوسف احمد جبير خلف

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

 537.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2625

 191921304006احمد علي حسين علي

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

 526.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2626

 191922237013هدير داود سلمان حمد

ادبي ثانوية النور للبنات

 520.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2627

 191921304024عثمان عبد احمد عبد هللا

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

 507.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  71من 148

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
( القناة العامة)

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

2628

 191922150021شهد فالح هادي حسين

ادبي ثانوية الخمائل للبنات

 505.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2629

 101921055046نذير طالع عايد عيفان

ادبي ثانوية بالل للبنين

 492.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2630

 311922052008اية حمادي حسن احمد

ادبي ثانوية شهيدان للبنات

 491.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2631

 191922189009غفران ظافر احمد شكر

ادبي ثانوية الخنساء للبنات

 489.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2632

 191921304007اسامه جبار بندر علي

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

 487.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2633

 191922178013رحمه يوسف حرج ثابت

ادبي اعدادية الحقالنية للبنات

 484.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2634

 191921040014حمزة خالد حسين غزاي

ادبي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 476.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2635

 191921022003شاكر مجاهد شاكر شريف

ادبي اعدادية راوة للبنين

 471.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2636

 191921066029عمر جابر محمد عبد

ادبي اعدادية الكرمة للبنين

 461.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2637

 191921348215محمد عمر جراغ الدين فاتح

ادبي ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية

 451.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2638

 101921009041عثمان فيصل ابراهيم مسعود

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 449.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2639

 101921152001احمد مظفر حامد حسين

ادبي ثانوية شمس العراق المختلطة

 448.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2640

 191941356029عبد الملك كمال علي صالح

احيائي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 595.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2641

 191941040073عمر سعدون عمير عودة

احيائي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 544.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2642

 191942369095ديما حصري جبار عباس

احيائي ثانوية المآذن المسائية للبنات

 504.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2643

 111941025040عبد العزيز طارق عبد هللا حسن

احيائي اعدادية الروافد للبنين

 493.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2644

 171951012095عمر اسعد محمود احمد

تطبيقي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 457.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2645

 201951007026مزهر مسلم صبحي رجعان

تطبيقي اعدادية الفرات للبنين

 457.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

2646

 191921360048علي مطلوب عايد جاسم

ادبي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 537.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

2647

 251921160041كاظم شاكر مالح عبد هللا

ادبي ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنين

 452.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

2648

 211921023022خليل اسماعيل خليل ابراهيم

ادبي اعدادية الفلق للبنين

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

2649

 211921053011سالم ثاير طعمه شجاع

ادبي ثانوية نوح للبنين

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

2650

 191921029015عبد الرحمن عبد االله محمد امين علي

ادبي اعدادية العرفان للبنين

 429.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

2651

 311921004007رضوان سمير اسكندر محمد

ادبي ثانوية االمل للبنين

 427.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

2652

 191922198026ناديه ياسين جميل جراد

ادبي اعدادية الروافد للبنات

 424.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

2653

 191952199058هاجر احمد عبد الوهاب سعيد

 439.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

2654

 131922074008اطياف خليل محمد حلبوس

ادبي اعدادية الوزيرية للبنات

 587.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2655

 211922401034مناهل حسين صبار علوان

ادبي الخارجيات

 521.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2656

 191922257024عذراء طالب ابراهيم محي

ادبي ثانوية الوطن للبنات

 484.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2657

 191922226004ريام مشتاق طالب حمد

ادبي ثانوية االنفال للبنات

 478.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2658

 191922144015هديل مثنى حمدان عبد

ادبي ثانوية الرحمة للبنات

 448.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2659

 191942196066صفا فاروق احمد جبير

احيائي اعدادية هيت للبنات

 653.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2660

 191942166045سفانه ياسر فائز محمد

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 542.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2661

 111942072027بشرى صبار حبيب جاسم

احيائي اعدادية البتول للبنات

 526.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2662

 201942179013سرى رشيد علي حمد

احيائي ثانوية البيان للبنات

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2663

 101942095087نورس فاضل مناع سريح

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 495.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2664

 191942263001اجوان حامد ابراهيم احمد

احيائي ثانوية الشمس للبنات

 485.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات
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2665

 191942189168نور عبد المجيد محمود جاسم

احيائي ثانوية الخنساء للبنات

 482.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2666

 191942369052ايه ياسين محمد مخلف

احيائي ثانوية المآذن المسائية للبنات

 479.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2667

 191942185004آيه حميد فرحان حايف

احيائي اعدادية الخالدية للبنات

 476.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2668

 191942370132سماح خالد وسمي فياض

احيائي ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 474.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2669

 101942125004ايناس صباح فياض حسين

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 471.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2670

 191942193026دعاء سعيد جاسم كاظم

احيائي اعدادية الحريري النموذجية للبنات

 470.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2671

 191942182009تبارك باسم زبن حنشل

احيائي ثانوية مؤتة للبنات

 462.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2672

 191942197016فاطمه يوسف شمسي أمين

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 461.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2673

 191942369066تبارك هيثم محمود غضيب

احيائي ثانوية المآذن المسائية للبنات

 454.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2674

 191942371076آيه عبد السالم شفيق حماد

احيائي ثانوية القائم المسائية للبنات

 448.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2675

 191952202012رسل حميد مشرف حمد

تطبيقي ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 479.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2676

 191952202005ايناس صفاء صبار عبد

تطبيقي ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 471.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2677

 231952153011سماح محمد ربيع خليل

تطبيقي ثانوية حواء االهلية للبنات

 428.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2678

 211952098053نور طالب حمودي جاسم

تطبيقي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 428.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2679

 181952251004اسماء نعمان ابراهيم خلف

تطبيقي ثانوية العفاف للبنات

 426.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2680

 171952290025دالل عامر عزيز احمد

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2681

 191952162020هدى كريم عبد هللا حامد

تطبيقي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2682

 101952155007شهد خلف عبد وسمي

تطبيقي ثانوية صقر قريش المختلطة

 422.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2683

 261952126031منار عيدان كاظم حسن

تطبيقي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2684

 241952401005رقيه طالب محمد فرهود

 421.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

2685

 191921338022أيوب خضير عباس جاسم

ادبي اعدادية القدس المسائية للبنين

 436.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية اآلداب

تطبيقي الخارجيات

2686

 191922156001اسراء صالح ازعون فرحان

ادبي اعدادية العال للبنات

 430.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2687

 191921304019طه عدنان جبير خلف

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

 428.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2688

 191922229010دنيا عبد السالم صالح جاسم

ادبي اعدادية الروابط للبنات

 427.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2689

 191922166008حنين احمد خلف جاسم

ادبي اعدادية العرفان للبنات

 423.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2690

 191922370149منى مجيد مسعر ساجر

ادبي ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 422.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2691

 191922370110صبا سعدي عواد صالح

ادبي ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 422.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2692

 191922210014نسرين خميس نجم عبد هللا

ادبي ثانويةابي امامه الباهلي للبنات

 422.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2693

 101851020006ابراهيم ليث علي طالب

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 443.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2694

 191951019031حارث سعود محمود علي

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 435.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية اآلداب

2695

 191922199023ساره عيادة جاسم محمد

ادبي اعدادية حديثة للبنات

 483.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2696

 191922178032مروه عماد عبد احمد

ادبي اعدادية الحقالنية للبنات

 454.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2697

 191921020003احمد خالد حميد شويش

ادبي اعدادية الحقالنية للبنين

 442.0قبول مباشر

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2698

 111922111071قمر محمد عبود عباس

ادبي اعدادية ابابيل للبنات

 429.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2699

 211922159018سجى علي عبد هللا هدو

ادبي ثانوية الطائف للبنات

 424.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2700

 191922199037مروه رفعت عبد الفتاح عبد

ادبي اعدادية حديثة للبنات

 422.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2701

 311942054059ندى سامي سعيد علي

 507.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

احيائي ثانوية التعايش للبنات
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2702

 191942178026رفل عبد الرزاق رحيم مرزوك

احيائي اعدادية الحقالنية للبنات

 482.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2703

 211941063051محمد علي كافي رفيدي

احيائي اعدادية الغد المشرق للبنين

 442.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2704

 201941219034مصطفى خلف علي احمد

احيائي ثانوية تل الذهب للبنين

 441.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2705

 211941043020صهيب عبدالحميد جمعة ذياب

احيائي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 440.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2706

 241941013065سالم مسافر حسن جواد

احيائي اعدادية فلسطين للبنين

 439.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2707

 331941052014خليل جردو حسن محي

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 438.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2708

 211941282038سعد حمد محمد خلف

احيائي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 438.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2709

 231941052084مهدي صالح محمد سلمان

احيائي اعدادية العراق الجديد للبنين

 437.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2710

 231941165002احمد حميد كاظم حسين

احيائي ثانوية الرحمن المختلطة

 437.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2711

 291941007169سيف علي عدنان عبادي

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 437.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2712

 211941034089محمود سلمان غايب موسى

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2713

 191841086037مهند فالح جياد منصور

احيائي ثانوية الواقدي للبنين

 436.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2714

 211941034091محمود محمد شريف روضان

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 436.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2715

 191941349004ماهر حمد هللا عماش حسين

احيائي ثانوية الرطبة المسائية للبنين

 434.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2716

 241941017014حسن رزاق عبد رهيف

احيائي اعدادية المصطفى للبنين

 434.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2717

 171941001026رعد فتحي سلمان عكلة

احيائي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 434.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2718

 171942304001ابتسام حامد سليمان مزيد

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 432.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 448.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

 445.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة
جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة
جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

ياسر رحيم جبير ياسر

2719

291951005096

2720

 201951026008حازم خالد علي محمد

تطبيقي اعدادية الزاب للبنين

2721

 171951008010احمد رافع ابراهيم صالح

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 441.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2722

 221952164030منار علي معن حلبوص

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 439.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

2723

 231951224027محمد جواد كاظم حنون

تطبيقي ثانوية البيادر المختلطة

 438.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2724

 181951067019عدنان موفق نجم عبدهللا

تطبيقي ثانوية النهرين للبنين

 437.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

2725

 171921080015ادهم شمام حسين عبد هللا

ادبي اعدادية الرشيدية للبنين

 445.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

2726

 191921027008رياض احمد عبد حنتوش

ادبي اعدادية ابي بكر الصديق للبنين

 437.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

2727

 191941104003أحمد نعمة عباس علي

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 446.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

2728

 191942370147شهالء احمد فياض احمد

احيائي ثانوية الرمادي المسائية للبنات

 444.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

2729

 191941111012زياد بالل سعود مطر

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنين

 438.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

2730

 131942238019نور الهدى رضا خضير عباس

احيائي ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسون

 695.0جامعة النهرين/كلية الطب

الجامعة العراقية/كلية الطب

2731

 131941037060علي اركان عبد الخضر كيالن

احيائي ثانوية القيروان للمتميزين

 689.8جامعة بغداد/كلية طب االسنان

الجامعة العراقية/كلية الطب

2732

 281851012047علي عقيل محمد زغير

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 503.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2733

 231951251285مرتضى ثامر حسين حمزه

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 501.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2734

 211951064001حيدر مظفر عبود صالح

تطبيقي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 500.0جامعة ديالى/كلية العلوم

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2735

 151951015024حسين ماجد نادر محمد

تطبيقي اعدادية الزهاوي للبنين

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2736

 231951069039نوار حيدر عبيس راضي

تطبيقي ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنين

 494.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

2737

 131952091059هبه عبد الخالق عمر صالح

تطبيقي اعدادية االنتصار للبنات

 613.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

2738

 161951067059مصطفى جبار عبيد منثر

تطبيقي ثانوية دار السالم االهلية للبنين

 562.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب
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2739

 151951071274نوري سعيد حاجم فزيع

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 557.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

2740

 101951155001ابراهيم علي ابراهيم عبد

تطبيقي ثانوية صقر قريش المختلطة

 553.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

2741

 121951030062علي ابراهيم حسين حميد

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 526.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات

2742

 121951026031علي باسم خالطي عاصي

تطبيقي اعدادية النور للبنين

 514.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات

2743

 141922134030دعاء علي حسين رومي

ادبي اعدادية ام ايمن للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2744

 131922107039ديانا ناجي جبر وسمي

ادبي اعدادية يافا للبنات

 565.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2745

 151921005127منتظر عدنان سعد عنيد

ادبي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 561.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2746

 111921028029حسن رائد عبد جميل

ادبي اعدادية السياب للبنين

 561.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2747

 141921045004باقر محمد حسن كعيبر

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

 561.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2748

 141921037192علي سعد طارش يونس

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 560.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2749

 111921033082علي مهند جياد محمد

ادبي اعدادية البلد االمين للبنين

 556.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2750

 121942105091زهراء عبد الجبار عاجل خليل

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 580.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2751

 121942112221وئام محمد عبيد عليوي

احيائي اعدادية النصر للبنات

 562.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

2752

 261922138019وديان عماد حسين علي

ادبي ثانوية قبلة االحرار للبنات

 559.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2753

 111922128032هدى صالح مهدي خلف

ادبي ثانوية بنات العراق للبنات

 539.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2754

 141922102014بنين طالب تومه حسين

ادبي اعدادية المهج للبنات

 474.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2755

 121922099065غدير رحيم عيسى كلش

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2756

 141922072009ايه حسين عبد خلف

ادبي ثانوية سومر للبنات

 469.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2757

 161951041036عبد الهادي عبد هللا سعدي عبد الرزاق

 473.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

2758

 101921029016صهيب خالد حمد جاسم

ادبي اعدادية الداودي للبنين

 566.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2759

 231921032090مصطفى جاسم حمادي جاسم

ادبي اعدادية الكفل للبنين

 528.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2760

 111921054052مصطفى شاكر محمد جاسم

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 520.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2761

 111922136034دعاء يوسف حسن عبد

ادبي اعدادية العقيلة االدبية للبنات

 508.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2762

 141921030052علي زكريا محي الدين ولي

ادبي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2763

 151922047020تبارك طالب محبس عطيه

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 502.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2764

 151921013025حسين علي جوده حمد

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 502.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2765

 101922120071نور الهدى علي عبد الرزاق حسن

ادبي اعدادية اجنادين للبنات

 500.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2766

 101922110096الرا هاني ابراهيم حمد

ادبي اعدادية البطولة للبنات

 500.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2767

 111942103051سرى خالد محي الدين محمد

احيائي ثانوية اغادير للبنات

 501.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2768

 111942071059ساره احمد وفيق غياض

احيائي اعدادية التقى للبنات

 500.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2769

 111942062059ضحى سهيل كليب مشعان

احيائي ثانوية شط العرب العلمية للبنات

 497.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2770

 141941027024سجاد احمد علوان محمود

احيائي اعدادية النجاح للبنين

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2771

 121941006001ابراهيم شعيب ابراهيم علي

احيائي اعدادية الزوراء للبنين

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2772

 121942088002تبارك حسين طالل حسين

احيائي ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبنات

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2773

 131942112015تكتم عمار سلمان كاظم

احيائي ثانوية الوحدة الوطنية للبنات

 479.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2774

 121951032064كرار حيدر جليل لغيوي

تطبيقي اعدادية الشروق للبنين

 467.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2775

 211951211006شهاب الدين احمد كريم حسين

تطبيقي ثانوية اور المختلطة

 458.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي اعدادية ذو النورين للبنين
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2776

 101952118035همسه هيثم مجيد احمد

تطبيقي اعدادية العامرية للبنات

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2777

 101952094010رسل سعد حسن علوان

تطبيقي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 454.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

2778

 121921175021عمر حامد سوعان سالم

ادبي ثانوية المفاخر المختلطة

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2779

 111921186005حميد قيس حميد عبد

ادبي ثانوية صالح الدين للبنين

 472.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2780

 111922082025هناء سعيد حسين ناصر

ادبي ثانوية عائشة للبنات

 469.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2781

 141922139028زهراء محمد ناجض لفته

ادبي ثانوية الباقيات الصالحات للبنات

 462.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2782

 121942101027شهالء عامر علوان جاسم

احيائي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 560.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2783

 121942020090غفران احمد عواد خدام

احيائي ثانوبة ذو النورين المختلطة

 529.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2784

 261941022092عالء خلف بدن عبد هللا

احيائي اعدادية سعيد بن جبير للبنين

 522.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2785

 191942369006استبرق محمود حبيب كذه

احيائي ثانوية المآذن المسائية للبنات

 514.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2786

 121942096005اصيله كمال رجب عبد العظيم

احيائي ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 512.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2787

 121942108016تبارك عثمان جميل محمود

احيائي ثانوية البخاري للبنات

 508.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2788

 101942110082موج خالد جميل ثاري

احيائي اعدادية البطولة للبنات

 498.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2789

 261941016039سيف جليل كميل محمد

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 496.0جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2790

 101941041046صافي حامد سعود نايف

احيائي اعدادية الرضوانية للبنين

 493.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2791

 291941007186عامر رزاق عبد احيمد

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 485.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2792

 231951190016وسام هاشم محمد عبود

تطبيقي ثانوية ثورة العشرين المختلطة

 511.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2793

 271951033012حسن طالب عوده محمد

تطبيقي ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنين

 471.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2794

 191951304007رعد طلب عواد عبيد

تطبيقي ثانوية النهروان المختلطة

 458.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2795

 291951153192عقيل يوسف عطيه عكله

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 457.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2796

 231951038041ياسر باسم نعمة طه

تطبيقي اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنين

 451.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2797

 211951007062مرتضى خليل حمد كاظم

تطبيقي اعدادية بلدروز للبنين

 450.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2798

 221951041009ارشد مزهر غضبان عزيز

تطبيقي اعدادية العكيكة للبنين

 449.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2799

 111952064027نور رميض ذياب نافع

تطبيقي اعدادية االصيل للبنات

 449.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

2800

 101922113096هدى جالل عبد الكريم شالل

ادبي اعداية المعراج للبنات

 615.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2801

 261922108007براء اسماعيل كاظم ياسر

ادبي اعدادية الزعيم عبد الكريم للبنات

 608.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2802

 261922138010سجى علي شارع نذير

ادبي ثانوية قبلة االحرار للبنات

 597.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2803

 141922075175فرح فالح حسن مخيلف

ادبي اعدادية صفية للبنات

 584.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2804

 101922109075صفا محمد ذيب عوده

ادبي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 558.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2805

 151922050058سجى سمير صبير صابط

ادبي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 543.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2806

 131922094071نور الهدى احمد محمد عبد علي

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 542.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2807

 101922101040شيماء خالد حسن محمود

ادبي اعدادية االنفال للبنات

 535.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2808

 101922094027هبه طه ياسين مخيفي

ادبي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 529.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2809

 121922102110نوال خالد مرتضى صاحب

ادبي أعدادية الفاطميات للبنات

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2810

 121922081026مريم عبد الرزاق صالح عطيه

ادبي ثانوية الربيع للبنات

 493.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/قسم اللغة الكردية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2811

 121922113009حنين محمد قاسم محمد

ادبي ثانوية التفوق للبنات

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2812

 111922067027سارة علي حميد قاسم

ادبي ثانوية النهضة العلمية للبنات

 480.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات
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2813

 111922165007سبأ طه علي فرحان

ادبي ثانوية الكرار المختلطة

 473.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2814

 141922110022ايه هللا محمد علي حسين مجيعد

ادبي اعدادية زينب للبنات

 471.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2815

 131922094052صابرين انور حسين حنتوش

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 468.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2816

 101922159003هاجر نيسان حسون علي

ادبي ثانوية الشموخ المختلطة

 468.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2817

 111922084090فرح ايوب سعدون سرهيد

ادبي اعدادية حماة للبنات

 463.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2818

 111922139016ضحى سعدون جواد كاظم

ادبي ثانوية الميسرة للبنات

 458.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2819

 141922079084طيبه حسين احمد وشل

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 456.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2820

 111942084018أمنه كريم مراح صالح

احيائي اعدادية حماة للبنات

 577.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2821

 131942100138يقين منير مصطفى حسين

احيائي ثانوية القاهرة للمتميزات

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2822

 261942083012ام البنين محسن حسن زامل

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 510.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2823

 141942102052شهد رحيم دنبوح زايد

احيائي اعدادية المهج للبنات

 508.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

2824

 131922092086هالة احمد شمع جاسم

ادبي اعدادية البسالة للبنات

 456.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

2825

 211922151030مريم موفق محمد نصيف

ادبي ثانوية تل الزعتر للبنات

 428.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

2826

 121921029036ليث مجيد حميد حسين

ادبي ثانوية الريف للبنين

 543.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2827

 131922098078زهراء كامل فرحان جياد

ادبي اعدادية الشعب للبنات

 478.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2828

 121921035018محمد هالل جدعان نايف

ادبي ثانوية الحضر للبنين

 460.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2829

 141921028111عباس كاظم جمعه شناعه

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2830

 111922071092نضال عبد االمير جاسم حمادي

ادبي اعدادية التقى للبنات

 456.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2831

 131921001035رحمة هللا سعد عبد الوها ب علي

ادبي اعدادية االعظمية للبنين

 454.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2832

 131922112023سجى حسين محمد كريم

ادبي ثانوية الوحدة الوطنية للبنات

 452.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2833

 141921028151علي كاظم جمعه شناعه

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 452.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2834

 131921001114نور الدين ضياء بدر سوادي

ادبي اعدادية االعظمية للبنين

 450.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2835

 101922090015دعاء خالد جبار علوان

ادبي ثانوية الفردوس للبنات

 449.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2836

 111922070096نور فخري عبد محمد

ادبي اعدادية االمال للبنات

 448.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2837

 141921028222مروان حامد تمر بندر

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 447.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2838

 121921212012حسين جاسم محمد حسين

ادبي ثانوية التقوى المسائية للبنين

 446.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2839

 141921028069حيدر منديل نعمه ونان

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 446.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2840

 121921011059منتظر ستار عبد هللا خضير

ادبي ثانوية الثائر للبنين

 446.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2841

 131922071072لينا اركان ابراهيم طه

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 441.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2842

 121922110009بشائر قاسم محمد عبد االمير

ادبي اعدادية الكاظمية للبنات

 441.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2843

 131921026013امير وليد مجيد حسن

ادبي اعدادية وادي الرافدين للبنين

 438.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2844

 101921022006اركان فاضل حمدي عبيد

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 437.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2845

 191921013056مصطفى عامر حسناوي عيفان

ادبي اعدادية الفارس العربي للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2846

 101922129020زهراء اسعد خليل ابراهيم

ادبي ثانوية حليمة السعدية للبنات

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2847

 121922174003بشرى علي احمد كمر

ادبي ثانوية الفاتح المختلطة

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2848

 131921017058علي سعد حسن فليح

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 435.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2849

 111921001034عبد هللا ضاري نواف كاظم

ادبي اعدادية اليوسفية للبنين

 435.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب
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2850

 111922072018بان ضاري محمد ضاري

ادبي اعدادية البتول للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2851

 141921036100مصطفى سمير عبيد عبد عون

ادبي اعدادية البشير للبنين

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2852

 121922102041ربى فهمي جواد شعالن

ادبي أعدادية الفاطميات للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2853

 131922073099ميسره فالح مهدي محمد

ادبي اعدادية االعظمية للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2854

 131922074033سما عماد عباس سلمان

ادبي اعدادية الوزيرية للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2855

 131922073025تقى تحسين علي حسين

ادبي اعدادية االعظمية للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2856

 141921206052عيسى علي ناصر لعيبي

ادبي ثانوية النهروان المسائية للبنين

 431.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2857

 151922050010ايات محمد فيصل كريم

ادبي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 430.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2858

 101942110029رفل وليد تركي نزال

احيائي اعدادية البطولة للبنات

 536.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2859

 131942117231مريم شكري صبري محمد

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 515.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2860

 141941015032علي حسن عالوي ضاحي

احيائي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 510.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2861

 291941020038يوسف صباح حسن علي

احيائي ثانوية التحرير للمتميزين

 508.1جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2862

 111941016064عبد الرحمن ظاهر عبد الحسن عطيه

احيائي اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 505.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة العراقية/كلية اآلداب

2863

 261921035008اكرم علي سعد طخاخ

ادبي اعدادية االصالة للبنين

 567.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2864

 131921002074محمد حميد مجيد فتاح

ادبي اعدادية االمام الصادق للبنين

 514.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2865

 141921045028عبد هللا رياض مهندس مشجل

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2866

 131921002018تميم خالد عبد القادر جواد

ادبي اعدادية االمام الصادق للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2867

 141922071052مينه فارس علي محيسن

ادبي ثانوية  14تموز للبنات

 504.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2868

 121922099057شهد عباس حطاب ناصر

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 496.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2869

 321921011013عبد الحي فؤاد عزيز كريم

ادبي ثانوية النصر للبنين

 493.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2870

 141921028087سجاد عزيز مزعل خضر

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 493.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2871

 121922095003آيه سعد عباس عالوي

ادبي ثانوية بابل للبنات

 488.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

2872

 121922125061زهراء عبد الهادي خنجر زغير

ادبي اعدادية الرباب للبنات

 455.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2873

 211921067022محمد علي كاظم حسن

ادبي ثانوية البطوله للبنين

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2874

 181922252015طيبه ناظم مجيد محمد

ادبي اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2875

 111922084086فاطمه عبد الكريم حسين علي

ادبي اعدادية حماة للبنات

 429.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

ادبي ثانوية زهرة الهدى للبنات

 429.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

 428.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية
الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية
الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

استبرق صابر شالل سبيع

2876

141922088002

2877

 211921079010حسن علي عبود خليل

ادبي ثانوية الوطن للبنين

2878

 211921022009حسين رحيم صالح علي

ادبي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 427.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

2879

 141922108025رقية عدنان قنبر صنكور

ادبي ثانوية االمال للبنات

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

2880

 211921237014محمد وهاب محمد حبيب

ادبي ثانوية الهاشمية المختلطة

 424.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2881

 121921208054مصطفى احمد جياد حميد

ادبي ثانوية السياب المسائية للبنين

 424.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2882

 111922063002أطياف عزاوي حميد عيسى

ادبي ثانوية زرقاء اليمامة للبنات

 422.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2883

 121922081005براء محمود جالب عباس

ادبي ثانوية الربيع للبنات

 422.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2884

 211921051001ابراهيم خالد اسماعيل علي

ادبي ثانوية المغيرة للبنين

 422.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2885

 131922116051نبأ فراس عبد الرزاق عبد علي

ادبي ثانوية طيبة للبنات

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2886

 141922109047شيماء علي عباس مري

ادبي ثانوية الشمائل للبنات

 421.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية
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2887

 211921272050رعد عبد السالم محمد عبد

ادبي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 421.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2888

 111921034033عثمان هادي حمزه ذرب

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 421.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2889

 111922069004الهام سلمان محيسن عيدان

ادبي اعدادية رقية للبنات

 421.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2890

 231952109030لقاء جميل عليوي حميدي

 438.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

2891

 141921019006احمد سالم حسن صالح

ادبي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

الجامعة العراقية/كلية األعالم

2892

 111921059124همام احمد عطيه حسين

ادبي اعدادية األهداف األدبية للبنين

 473.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية األعالم

2893

 111922138021مرام كاظم علي حسن

ادبي ثانوية السجى للبنات

 472.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية األعالم

2894

 101922120037ريم رياض عز الدين مهيدي

ادبي اعدادية اجنادين للبنات

 468.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية األعالم

2895

 141921003066سجاد ذياب مكي حسون

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 462.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة العراقية/كلية األعالم

2896

 271921038092فهد احمد نايف خضير

ادبي اعدادية الياقوت للبنين

 455.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة العراقية/كلية األعالم

2897

 191922246006تمارا محمد عبد مطارد

ادبي اعدادية الياقوت للبنات

 453.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة العراقية/كلية األعالم

2898

 231941034083منتظر صخي حسين جنك

احيائي اعدادية الوركاء للبنين

 683.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

جامعة بابل/كلية الصيدلة

2899

 231951018004امير خضير حسن حميد

تطبيقي ثانوية الدستور للبنين

 604.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2900

 271951006038يونس نوري علي محسن

تطبيقي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 586.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2901

 231952127009زهراء قاسم جواد عبد

تطبيقي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 537.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2902

 161951019060زيد علي رمضان فرحان

تطبيقي اعدادية المعقل للبنين

 531.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2903

 231952092021روان علي حسن عباس

تطبيقي اعدادية طليطلة للبنات

 529.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2904

 231951205017عبدهللا فاضل حسين عباس

تطبيقي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 528.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2905

 231952136008فاطمه فاضل عباس محمد

تطبيقي ثانوية عبد المطلب للبنات

 526.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

2906

 231951044019عباس وجدان حسن عبد علي

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 520.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2907

 221951049015ظافر مؤيد عطية عبد هللا

تطبيقي اعدادية النهضة للبنين

 520.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2908

 231952103014زينب سامر هادي برير

تطبيقي ثانوية الحوراء للبنات

 519.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2909

 221951016006حسن أحمد سدخان مشعل

تطبيقي ثانوية التضامن المختلطة

 517.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2910

 271951035019وسام علي ياس خضير

تطبيقي اعدادية المهيمن للبنين

 515.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2911

 251952069006هدى عدنان مرزه عبد الحمزه

تطبيقي ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنات

 510.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2912

 221951021033سجاد حسين خيون عكيلي

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 509.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2913

 221951302002احمد امين محسن عبره

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 506.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2914

 161951035022هيثم ناجي نعيم ساهي

تطبيقي ثانوية الريان االهلية للبنين

 506.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2915

 271951033002احمد سالم جاسم محمد

تطبيقي ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنين

 505.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2916

 161951088012حسين علي حسين مهوس

تطبيقي ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنين

 505.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2917

 161952280026شهد محمد صباح سطام

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 505.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2918

 241951034026محمد حميد جايش مالك

تطبيقي ثانوية الرافدين للبنين

 504.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2919

 161951433025غزوان صبار حمود سنام

تطبيقي ثانوية الدر المنثور االهلية للبنين

 504.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2920

 171951023128عثمان حسين سلطان حميد

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 503.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2921

 271951019002ابراهيم محمود احمد محمود

تطبيقي اعدادية اإلقتدار للبنين

 502.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

2922

 281951002015حسين شريف عبد النبي جابر

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 537.0جامعة ميسان/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2923

 231951005032علي حسين محمد علي دهام

تطبيقي اعدادية الفيحاء للبنين

 509.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء
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2924

 221951058022يعقوب سالم غالم جالب

تطبيقي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 505.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2925

 231951061009حسنين هادي حسين جاسم

تطبيقي اعدادية الطبري للبنين

 504.0جامعة بابل/كلية القانون

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2926

 231951224009حسن مرزه نعاس سلمان

تطبيقي ثانوية البيادر المختلطة

 496.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2927

 271952072056مهتدين علي عبيد صالح

تطبيقي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 495.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2928

 231951163003عبدهللا حامد عبيد موسى

تطبيقي ثانوية ابن البيطار للبنين

 495.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2929

 231952089023وئام سعدون حمزه جياد

تطبيقي اعدادية اليقظة للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2930

 221951013086فراس علي عبد جاسم

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 491.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2931

 291951153184عبد الخالق محمد فرحان عبد الرضا

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 490.0جامعة المثنى/كلية القانون

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2932

 231942115137كوثر عباس عبد هللا مخيلف

احيائي اعدادية المحاويل للبنات

 604.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2933

 161951022068مثنى محمد عبد النبي عبد هللا

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنين

 492.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2934

 271942089081غدير محسن رسول ياسين

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 661.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

2935

 231942132029زهراء علي مضر سليمان

احيائي ثانوية الحلة للمتميزات

 650.7جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

2936

 261951017047كاظم فالح حسن مسعد

تطبيقي اعدادية شيخ سعد للبنين

 594.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

2937

 131952086006تبارك فراس خليفة طعان

تطبيقي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 657.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

2938

 111941026011احمد نزار مايح جبير

احيائي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 591.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

2939

 271941001200علي رسول ابراهيم سلطان

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 574.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

2940

 271952067022زهراء حيدر حمزه عالوي

تطبيقي اعدادية الخالدات للبنات

 498.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

2941

 221941058040علي امير حسن وارد

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 591.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

2942

 251941044397منتظر حسين عليوي خليل

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 557.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

2943

 251941116020زيد علي عبد االمير كاظم

احيائي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 550.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

2944

 231941182009زيد حيدر عباس نور

احيائي ثانوية السهول المختلطة

 607.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

جامعة بابل/كلية العلوم

2945

 271942058261مريم لؤي قاسم صافي

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 593.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية العلوم

2946

 231941183070مصطفى جاسم خليل ابراهيم

احيائي اعدادية الجماهير المختلطة

 583.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية العلوم

2947

 231941008022ارشد غانم ياسر حسين

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 576.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة بابل/كلية العلوم

2948

 101942107034ضحى عبد الحسين مهدي سوادي

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 574.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية العلوم

2949

 231941018018سجاد صالح جاسم محمد

احيائي ثانوية الدستور للبنين

 574.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة بابل/كلية العلوم

2950

 171941080147محمد علي اكبر نايف صالح

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 563.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بابل/كلية العلوم

2951

 271941014098سيف حميد حسين مهلي

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 557.0جامعة كربالء/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية العلوم

2952

 231941050033قاسم صادق حسن طاهر

احيائي اعدادية الفرزدق للبنين

 555.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة بابل/كلية العلوم

2953

 231942078072سميه عباس عبد الحسين عودة

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 551.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المضخات

جامعة بابل/كلية العلوم

2954

 231941212001اكرم حيدر محمد عباس

احيائي ثانوية االخوة المختلطة

 548.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة بابل/كلية العلوم

2955

 231941067049زيد رزاق عبد ايوب هاشم

احيائي اعدادية الجامعة للبنين

 545.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة بابل/كلية العلوم

2956

 241941208038علي رحمان جميل نهايه

احيائي ثانوية عفك المسائية للبنين

 545.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بابل/كلية العلوم

2957

 231942204005سجى محمد جاسم عليوي

احيائي ثانوية التوحيد المختلطة

 544.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية العلوم

2958

 231941021062سيف عالء عبد الحسين رضا

احيائي ثانوية بابل للبنين

 539.7جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية العلوم

2959

 191941014061محمد رزيك عواد رزيك

احيائي اعدادية هيت للبنين

 536.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة بابل/كلية العلوم

2960

 221942120005ايه كاظم حنون بداي

احيائي اعدادية الهبة للبنات

 531.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية العلوم
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2961

 211951206019محمد عبود سطم مهدي

تطبيقي ثانوية النظامية المختلطة

 543.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية العلوم

2962

 231951251215علي وائل نصر عبد الكاظم

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 528.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة بابل/كلية العلوم

2963

 161951038046حسين صباح عداي كاطع

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنين

 493.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة بابل/كلية العلوم

2964

 231951182002باسم كاظم جواد كاظم

تطبيقي ثانوية السهول المختلطة

 490.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية العلوم

2965

 231951065004حسين عباس عبد الحسين عذاب

تطبيقي ثانوية الرشيد للبنين

 484.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية العلوم

2966

 231952103011رقيه قاسم عليوي سلمان

تطبيقي ثانوية الحوراء للبنات

 481.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة بابل/كلية العلوم

2967

 161951370053علي ياسين لطيف مطر

تطبيقي ثانوية العرب المسائية للبنين

 472.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية العلوم

2968

 231942271119خنساء جهاد حسين عبد عون

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 609.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2969

 231942088358فاطمه علي عبيس عبد

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 594.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2970

 231942147065كوثر عباس دعيج نجم

احيائي ثانوية الرباب للبنات

 524.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2971

 271942068079زهراء هيثم لفته فهد

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 523.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2972

 231942191004حوراء حسين عباس حسون

احيائي اعدادية سبأ المختلطة

 517.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2973

 271942107047فاطمه خالد عبد هللا عباس

احيائي ثانوية الحرائر للبنات

 516.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المضخات

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2974

 181942275001اريج سعد صالح مهدي

احيائي اعدادية القلم االهلية للبنات

 503.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2975

 231942114032تقى علي عباس حبيب

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 503.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2976

 291942051145زهراء عقيل ناظم متعب

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 501.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2977

 271942067099نبأ سالم حمزه علوان

احيائي اعدادية الخالدات للبنات

 499.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2978

 151942056007ايات رعد عبد هللا زغير

احيائي اعدادية الفكر للبنات

 496.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2979

 241942220105حنين حامد ناجي طراد

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 495.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2980

 241942079002بتول سالم نعمه عطيه

احيائي ثانوية الجنان للبنات

 490.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2981

 231952081033مريم فيصل غازي ابراهيم

تطبيقي ثانوية الرفعة للبنات

 460.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2982

 271952071033فاطمه حمزه زغير كشمر

تطبيقي اعدادية ام عمارة للبنات

 457.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

2983

 231941030017عقيل حمزة عبيد مدب

احيائي ثانوية النجوم للبنين

 588.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

2984

 231941008043حسن علي عبد العزيز حسين

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 585.0جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

2985

 231942104048عذراء رياض منصور عبود

احيائي ثانوية البتول للبنات

 571.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

2986

 231941024015حيدر جالل ابراهيم ناصر

احيائي ثانوية ذي قار للبنين

 561.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

2987

 231951050004حسن خليل تركي عبيس

تطبيقي اعدادية الفرزدق للبنين

 490.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 479.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

 614.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

 598.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

بتول نوري عبيد دواي

2988

231952093003

2989

 231921023011حسين رسول هاشم حاجم

ادبي اعدادية حطين للبنين

2990

 231922117028تبارك علي هادي كاظم

ادبي اعدادية المسيب للبنات

2991

 231922118005امنه سالم شمخي جعفر

ادبي ثانوية اآلمال للبنات

 587.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

2992

 231921031040عبد الحكيم عدنان خضير املح

ادبي اعدادية السجاد للبنين

 585.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

2993

 231921005018زيد طارق جاسم محمد

ادبي اعدادية الفيحاء للبنين

 551.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية القانون

2994

 231921049009حسين سالم مالك جواد

ادبي ثانوية مأرب للبنين

 540.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

2995

 231921178040كرار حيدر ظاهر عبادي

ادبي ثانوية القاهرة المختلطة

 534.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية القانون

2996

 231921172013كاظم حاتم عبد كاظم

ادبي ثانوية الصادق المختلطة

 533.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة بابل/كلية القانون

2997

 231922105013رسل سلمان هادي عبيد

ادبي ثانوية الباقر للبنات

 524.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون
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2998

 231921023013حسين علي حسين ابراهيم

ادبي اعدادية حطين للبنين

 521.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

2999

 231921160011عزام حيدر نعيم ياس

ادبي ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطة

 518.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية القانون

3000

 231922098098مروه حيدر محيسن طاهر

ادبي اعدادية الربيع للبنات

 501.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

3001

 231921065018زين العابدين عباس محمد عبد

ادبي ثانوية الرشيد للبنين

 489.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

3002

 231921052084محمد صباح عبد هللا مخيلف

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 486.0قبول مباشر

جامعة بابل/كلية القانون

3003

 231921255031حسين هويدي فرمان زباله

ادبي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 479.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية القانون

3004

 231922098002آيات ظافر دوهان كاظم

ادبي اعدادية الربيع للبنات

 478.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية القانون

3005

 231921003060كاظم ستار جابر جلو

ادبي اعدادية الثورة للبنين

 478.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية القانون

3006

 231941031027تيسير خالد مجيد راضي

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 548.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية القانون

3007

 231941020225علي حسين حامد عباس

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 538.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة بابل/كلية القانون

3008

 231951066011فاضل عباس اسماعيل ناصر

تطبيقي ثانوية االعالم للبنين

 512.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية القانون

3009

 231952100023زينب فاضل جاسم عبد

تطبيقي ثانوية الحلة للبنات

 510.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة بابل/كلية القانون

3010

 231942076038زهراء عبد الزهره جاهل كاظم

احيائي ثانوية عدن للبنات

 650.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة بابل/كلية التمريض

3011

 231942124107نور حسين مراد علي

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 649.0جامعة كربالء/كلية التمريض

جامعة بابل/كلية التمريض

3012

 271921038049سلمان علوان عبد عون عذافه

ادبي اعدادية الياقوت للبنين

 548.0جامعة كربالء/كلية القانون

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3013

 231921008093عقيل اسماعيل ابراهيم احمد

ادبي اعدادية المحاويل للبنين

 486.0جامعة بابل/كلية القانون

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3014

 111922094007اية سليم حاجم تالي

ادبي ثانوية عدن للبنات

 475.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3015

 231921035019محمد ستار عبد الحبيب شدهان

ادبي ثانوية االمام المنتظر للبنين  -الوقف الشيعي

 467.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3016

 231921173053عمار ستار ناصر طاهر

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 458.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3017

 111921200124محمد فراس علي حسين

ادبي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3018

 231921186031مسلم مطر مراد خليف

ادبي ثانوية الغزالي المختلطة

 443.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3019

 151922049026ريام ماجد حسين سلطان

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 441.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3020

 231942081004االء مهدي خليل شديد

احيائي ثانوية الرفعة للبنات

 516.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3021

 231942146012سجا صالح هويدي جاسم

احيائي ثانوية زهرة الفرات للبنات

 514.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3022

 231941002172علي رعد حميد حسون

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 502.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3023

 231942093039حوراء علي نعمة ادريس

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 495.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3024

 261941044056مهدي علي كريم كاظم

احيائي اعدادية شرف الدين للبنين

 488.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3025

 231942102006بنين علي هادي كاظم

احيائي ثانوية الجنائن للبنات

 482.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3026

 231941005032جعفر حسين عبيس عبد الرضا

احيائي اعدادية الفيحاء للبنين

 478.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3027

 231942091026داليا حسين نجم عبيد

احيائي اعدادية ام البنين للبنات

 477.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3028

 231941003057علي فاضل حسين خميس

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 475.0جامعة بابل/كلية اآلداب

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3029

 231942083054نبأ نشات عباس علي

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 466.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3030

 271951043016مرتضى عاشور فولي عمران

تطبيقي ثانوية العباس للبنين

 456.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3031

 231951056013مرتضى احمد عبد الرضا كاظم

تطبيقي ثانوية حلب للبنين

 452.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3032

 231952198002زينب جواد كاظم مدب

تطبيقي ثانوية الفالح المختلطة

 451.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3033

 231951020036عبد الرحمن سعد خضير حمزه

تطبيقي اعدادية الحلة للبنين

 449.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

3034

 231941005085سجاد جواد عبد الكاظم حسن

احيائي اعدادية الفيحاء للبنين

 578.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة
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3035

 221941100008باقر رحمن جلود عويد

احيائي ثانوية بغداد االهلية للبنين

 555.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3036

 251941113026منتظر حسين منصور صافي

احيائي اعدادية زيد بن علي المختلطة

 551.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3037

 231942086054حوراء علي جاسم محمد

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 540.0جامعة بابل/كلية القانون

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3038

 231942130004ايالف ميثم ساهي خادم

احيائي ثانوية النجوم للبنات

 537.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3039

 231952148021مريم محمد محيسن مزعل

تطبيقي ثانوية التراث للبنات

 581.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3040

 251951211016سعدون رجاب كريمط مكسور

تطبيقي اعدادية القادسية للبنين

 556.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3041

 231951210005عبدالوهاب فالح حسن طراد

تطبيقي ثانوية ذو الفقار المختلطة

 543.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3042

 231851010105يونس ثامر عيسى محمد

تطبيقي اعدادية المشروع للبنين

 539.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3043

 231952087021زهراء ميثم كريم سلمان

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 528.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3044

 231952205002ايمان مكي كريم صموت

تطبيقي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 524.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3045

 231952081002اطياف زهير مهدي يونس

تطبيقي ثانوية الرفعة للبنات

 522.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3046

 231952146015ميالد عماد مطر نفس

تطبيقي ثانوية زهرة الفرات للبنات

 521.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3047

 231952081009تبارك حسين علي كاظم

تطبيقي ثانوية الرفعة للبنات

 518.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3048

 221951374042صادق حميد جابر فرحان

تطبيقي اعدادية شمس االمل للبنين

 512.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3049

 251951116033مجبل جبر شويش دغش

تطبيقي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 511.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

3050

 231921005004المصطفى جاسم لطيف جاسم

ادبي اعدادية الفيحاء للبنين

 611.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3051

 231922114014رسل سعد ياس جراد

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 601.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3052

 231922099019رند رحيم علي محمد

ادبي ثانوية ابن رشد للبنات

 570.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3053

 231922148013حوراء خليل عزيز عيسى

ادبي ثانوية التراث للبنات

 546.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3054

 231922145018رسل عدنان جاسم اليح

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 543.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3055

 231921035013علي حمزه عليوي حسن

ادبي ثانوية االمام المنتظر للبنين  -الوقف الشيعي

 533.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3056

 231922110044منار جابر جواد كاظم

ادبي ثانوية السدة للبنات

 531.0جامعة بابل/كلية القانون

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3057

 231922089027ساره جابر صلب حسون

ادبي اعدادية اليقظة للبنات

 523.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3058

 231922109018تهاني علي حسين راضي

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 517.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3059

 231922174002بتول عبد الحمزة خضير مخيف

ادبي ثانوية البواسل المختلطة

 510.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3060

 231942079039فاطمه حاتم حسن برغوث

 637.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

3061

 231921002018علي باسم مالك مرهج

ادبي اعدادية االمام علي للبنين

 431.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية اآلداب

3062

 231921010099مصطفى مالك حمود حسين

ادبي اعدادية المشروع للبنين

 430.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

جامعة بابل/كلية اآلداب

3063

 231922086013تمارا علي جبار خدام

ادبي اعدادية الثورة للبنات

 430.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية اآلداب

3064

 231921063063ياسر طارق جبار عبود

ادبي ثانوية االمام الحسين (ع) للبنين

 429.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية اآلداب

3065

 231922103018فاطمه حسن عباس عبود

ادبي ثانوية الحوراء للبنات

 427.0جامعة بابل/كلية اآلداب

جامعة بابل/كلية اآلداب

3066

 271922106008تبارك طالب عبد الكريم عبد

ادبي ثانوية الطيبات للبنات

 426.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

جامعة بابل/كلية اآلداب

3067

 231921008102علي رزاق عبد شمخي

ادبي اعدادية المحاويل للبنين

 425.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة بابل/كلية اآلداب

3068

 231922086021زهراء علي ياسين جاسم

ادبي اعدادية الثورة للبنات

 424.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية اآلداب

3069

 231921029025علي حيدر محمد ناصر

ادبي ثانوية ابن سينا للبنين

 424.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة بابل/كلية اآلداب

3070

 271921044062ضياء عبد الحسين سامي حبيب

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 421.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة بابل/كلية اآلداب

3071

 141921049041عباس مهدي برجس مزيعل

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 421.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة بابل/كلية اآلداب

احيائي ثانوية الوركاء للبنات
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3072

 251941031042احمد عالء جواد كاظم

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 550.0جامعة الكوفة/كلية القانون

جامعة بابل/كلية اآلداب

3073

 231941166018حيدر فؤاد عبد الكاظم مخيف

احيائي ثانوية الخليج العربي المختلطة

 493.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة بابل/كلية اآلداب

3074

 231941014028حسنين كاظم جاسم محمد

احيائي اعدادية البيان للبنين

 473.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة بابل/كلية اآلداب

3075

 231942271118خديجه كاظم عبيد حسون

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 462.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار

3076

 231922120036هدى رشاد شاكر جاسم

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 610.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3077

 231922079031مريم حردان نعيم جاسم

ادبي ثانوية الوركاء للبنات

 566.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3078

 231922093045شهد خالد نجم عبيد

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 565.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3079

 231921163022كاظم هيثم حميد كاظم

ادبي ثانوية ابن البيطار للبنين

 529.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3080

 231921002006امير عماد فاهم ياسر

ادبي اعدادية االمام علي للبنين

 527.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3081

 231921033015حسين علي عجيل ظاهر

ادبي ثانوية النيل للبنين

 518.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3082

 231922121021زهراء فراس عبيس سلمان

ادبي اعدادية بنت الهدى للبنات

 511.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3083

 101922105009تقى باسم عبد الرزاق وهاب

ادبي ثانوية الوثبة للبنات

 510.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3084

 251921013009حسين عالوي كاظم محمد

ادبي اعدادية الفدائي للبنين

 497.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3085

 231921183044صفاء محمد حاتم ابراهيم

ادبي اعدادية الجماهير المختلطة

 488.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3086

 231921010112يوسف جاسم محمد علوان

ادبي اعدادية المشروع للبنين

 486.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3087

 231921029014حيدر سعدي حسين مال هللا

ادبي ثانوية ابن سينا للبنين

 481.0جامعة بابل/كلية القانون

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3088

 271921026010باقر حسين طالب حميد

ادبي اعدادية المدى للبنين

 480.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3089

 231922089007بنين احمد عبد الحمزه كاظم

ادبي اعدادية اليقظة للبنات

 479.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3090

 241921012038علي عباس جوده عبد

ادبي اعدادية الشعلة للبنين

 478.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3091

 121922092053نور الهدى حيدر كاظم عجيل

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3092

 241921012034علي حسين هادي عبيد

ادبي اعدادية الشعلة للبنين

 473.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3093

 231921164023عبد هللا صالح عودة رضيوي

ادبي اعدادية االقتدار المختلطة

 470.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3094

 271922054018كوثر كاظم طالب خضير

ادبي ثانوية الرقيم للبنات

 468.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3095

 231921020076مصطفى عباس مجيد منسي

ادبي اعدادية الحلة للبنين

 463.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3096

 231922110042كوثر حسن هادي كاظم

ادبي ثانوية السدة للبنات

 462.0قبول مباشر

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3097

 231922081031فاطمه رعد مال هللا عبيد

ادبي ثانوية الرفعة للبنات

 460.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3098

 231922085008شيماء رياض عبد الحكيم صالح

ادبي ثانوية البدور للبنات

 458.0قبول مباشر

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3099

 251921211067يعقوب عبد هللا جبار تاغي

ادبي اعدادية القادسية للبنين

 456.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3100

 291921110001ابراهيم كريم ريكان هنون

ادبي ثانوية الهادي االمين المختلطة

 448.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3101

 231941007146وسام فراس حسن كاظم

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 585.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3102

 231941166030علي حاتم عبد الكاظم موسى

احيائي ثانوية الخليج العربي المختلطة

 576.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3103

 231942104015بنين محمد حمزه حسين

احيائي ثانوية البتول للبنات

 552.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3104

 221941313021رسول شيحان جلود عويد

احيائي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 529.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3105

 231942117064زهراء اسماعيل فاضل عباس

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 527.0جامعة بابل/كلية القانون

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3106

 231941164062مهدي نايف سرحان عيسى

احيائي اعدادية االقتدار المختلطة

 524.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3107

 231942117051دعاء حميد عبيد عبد هللا

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 517.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3108

 231941054074عبد السالم مصري جبر جاسم

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 508.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بابل/كلية التربية األساسية
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3109

 231942092037بنين كطران وسمي عطيه

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 491.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3110

 231942208007هدى كامل خضير حسين

احيائي ثانوية النخيلة الغربية المختلطة

 491.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3111

 231941206006حسين علي حبيب خليل

احيائي ثانوية سيناء المختلطة

 487.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3112

 231951182012مجتبى علي وحيد موسى

تطبيقي ثانوية السهول المختلطة

 476.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3113

 161951309027علي حسين عبد العالي عبد الواحد

تطبيقي اعدادية العزم المختلطة

 463.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة بابل/كلية التربية األساسية

3114

 231921035023وائل كامل طعمه مهدي

ادبي ثانوية االمام المنتظر للبنين  -الوقف الشيعي

 478.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

3115

 231922172001انتظار صادق كاظم حسن

ادبي ثانوية الصادق المختلطة

 442.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

3116

 231921200043مهدي زايد مايح كحيط

ادبي ثانوية اليرموك المختلطة

 437.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

3117

 231921281019علي عباس عبد الحسين عبد الزهره

ادبي ثانوية حليف القران للبنين

 436.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

3118

 231921008079عباس فاضل محمود حامد

ادبي اعدادية المحاويل للبنين

 432.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

3119

 271921020036علي حمزه فليح نعمه

ادبي اعدادية الرجيبة للبنين

 431.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

3120

 231942089040راحيل سعد كاظم حوان

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 484.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

3121

 221941080037مرتضى كامل جوده زاجي

احيائي ثانوية الكرار للمتميزين

 699.2جامعة ذي قار/كلية الطب

جامعة النهرين/كلية الطب

3122

 131942103009بتول ياسين ثامر محمد

احيائي اعدادية حطين للبنات

 695.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

جامعة النهرين/كلية الطب

3123

 211951058010همام جاسم محمد ذياب

تطبيقي اعدادية الخوارزمي االهلية للبنين

 561.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3124

 191951002001احمد ثائر جمعة جبير

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنين

 559.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3125

 251951044070عبد هللا فراس مهدي محمد

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 556.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3126

 261951205041علي عباس محسن عبد

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 555.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3127

 191951096018علي محمود علي خلف

تطبيقي ثانوية االندلس للبنين

 553.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3128

 111951021005احمد خالد صبح منصور

تطبيقي اعدادية دمشق للبنين

 535.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3129

 121951031018حسن احمد ثامر جنيح

تطبيقي اعدادية العقاد للبنين

 529.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3130

 111952100018هيام رياض مناتي العبوسي

تطبيقي ثانوية اسماء للبنات

 527.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3131

 121951031132مصطفى قحطان عدنان عبد الرضا

تطبيقي اعدادية العقاد للبنين

 527.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3132

 111951018073مصطفى حامد عبد هللا علوان

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 525.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

3133

 141952068037نور الهدى عزيز حسن هادي

تطبيقي ثانوية حطين للبنات

 525.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني

تطبيقي اعدادية الهندية للبنين

 524.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت

 520.8الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت
جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت

سدير حسن حسين بربوتي

3134

271951010040

3135

 101951048006ماجد محمد ماجد زكي

تطبيقي ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنين

3136

 101951013040عبد العزيز ستار حافظ سعود

تطبيقي اعدادية الخضراء للبنين

 519.0جامعة بغداد/كلية اللغات

3137

 151951001004احمد عبد حمود الزم

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 516.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت

3138

 111952106016شهد محمد قاسم موسى

تطبيقي اعدادية رفيدة للبنات

 515.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت

3139

 191941071081محمد حسين سهيل عبود

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 639.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3140

 111951058012اسماعيل عبد الكريم اسماعيل جاسم

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 520.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3141

 221941076007احمد باجي عوده عبد

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنين

 657.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

3142

 161951004022حسين مطير خنصر جازع

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 594.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

3143

 161951031009حسن علي بدر عبد الحسين

تطبيقي اعدادية الصادق للبنين

 583.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

3144

 231951067015حسن هادي كاظم عباس

تطبيقي اعدادية الجامعة للبنين

 582.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

3145

 231951051015حيدر محمد ناهي عبد

تطبيقي اعدادية كوثا للبنين

 603.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت
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3146

 101942078158هبه طالب صادق عبد الحميد

احيائي ثانوية المتميزات  -المنصور

 654.7جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم الشبكات

3147

 191942226056سجى أبراهيم فرحان ريحان

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 659.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية

جامعة النهرين/كلية العلوم

3148

 111942065067رود محمد عيسى رحيم

احيائي اعدادية األمل للبنات

 618.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

جامعة النهرين/كلية العلوم

3149

 101942115095زهراء فالح حسن علي

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 616.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية

جامعة النهرين/كلية العلوم

3150

 101942120036حنين سليم محمد امين جمعه

احيائي اعدادية اجنادين للبنات

 605.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة النهرين/كلية العلوم

3151

 111942083058منى كريم ياسين عبد هللا

احيائي ثانوية االصالة للبنات

 589.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة النهرين/كلية العلوم

3152

 101941020123عالء مجيد خليل عباس

احيائي اعدادية العامرية للبنين

 589.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

جامعة النهرين/كلية العلوم

3153

 151942050017بتول رعد عوده الزم

احيائي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 586.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة النهرين/كلية العلوم

3154

 211951026036مصطفى عواد فاضل خير هللا

تطبيقي ثانوية الفارابي للبنين

 518.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة النهرين/كلية العلوم

3155

 121951025012جعفر اياد حسين مهدي

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة النهرين/كلية العلوم

3156

 101952110005اسماء محمد احمد جميل

تطبيقي اعدادية البطولة للبنات

 494.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة النهرين/كلية العلوم

3157

 141951047106مصطفى محمد علي كاظم

تطبيقي اعدادية النهوض للبنين

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة النهرين/كلية العلوم

3158

 141951203076مرتضى جعفر ذياب ناوي

تطبيقي اعدادية  15شعبان المسائية للبنين

 470.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة النهرين/كلية العلوم

3159

 141941012048محمد محمود فرعون علوان

احيائي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 564.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

3160

 111942106045شيماء جليل عبد هللا رديني

احيائي اعدادية رفيدة للبنات

 558.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

3161

 101951016024عبد الرحمن سلمان عبد احمد

تطبيقي ثانوية اليمن للبنين

 473.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

3162

 121942102061فاطمه حسين محمد علي جاسم

احيائي أعدادية الفاطميات للبنات

 663.1الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

3163

 151942045019حوراء علي حنش ناصر

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 663.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

3164

 111942127058منار رائد علي سعودي

احيائي اعدادية النهار للبنات

 662.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

3165

 141942093093هيفاء فاضل عكار جياد

احيائي ثانوية النزاهة للبنات

 661.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

3166

 101942090030تبارك زياد سعدي احمد

احيائي ثانوية الفردوس للبنات

 660.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

3167

 221951023007اسعد محمد ياسر عذيب

تطبيقي اعدادية الدواية للبنين

 589.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

3168

 141952104004رفل علي قاسم ياسين

تطبيقي ثانوية بدر الكبرى للبنات

 540.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

3169

 281951151036احمد عبد الرضا صبيح جاسم

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

3170

 121922098033رقيه عباس عبد عون جمعه

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 624.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة النهرين/كلية الحقوق

3171

 121921048055سيف علي محمد حمزة

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 603.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة النهرين/كلية الحقوق

3172

 121921048059عباس جواد كاظم علوان

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 575.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة النهرين/كلية الحقوق

3173

 121921003051علي احمد حسن شهاب

ادبي اعدادية االمام الرضا للبنين

 521.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

3174

 261921203077علي هادي محمد طبك

ادبي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 488.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

3175

 111922089045رسل جسام محمد فرحان

ادبي ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 484.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

3176

 111922070069عائشه مجيد جميل جمعه

ادبي اعدادية االمال للبنات

 484.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

3177

 231921001063محمد خالد حمود مضحي

ادبي اعدادية االسكندرية للبنين

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

3178

 141942074089زينب علي خليل جدعان

احيائي اعدادية عائشة للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

3179

 121942107079رسل احمد مهدي سلمان

احيائي اعدادية الحرية للبنات

 540.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

3180

 101952116041مودة حسنين ماجد رحيم

تطبيقي ثانوية المأمون للبنات

 492.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

3181

 111922136092نبأ سعدون داود عباس

ادبي اعدادية العقيلة االدبية للبنات

 587.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

3182

 141922102004االء ناصر حسين علي

ادبي اعدادية المهج للبنات

 584.0جامعة النهرين/كلية الحقوق

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال
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3183

 111922112064زهراء منير فوزي مجيد

ادبي اعدادية االخالص للبنات

 580.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

3184

 261921173027عباس علي حسين سرحان

ادبي ثانوية كصيبة المختلطة

 575.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

3185

 141922115019حوراء مجيد جبر صبر

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 568.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

3186

 141922102113نبأ سعد طالب محسن

ادبي اعدادية المهج للبنات

 566.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

3187

 111942135013ختام طالب كاطع حسن

احيائي ثانوية البسملة للبنات

 668.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

3188

 211951066001حسين شدهان خلف جاسم

تطبيقي ثانوية ايمن األهلية للبنين

 548.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

3189

 211951004030علي عبدالملك عبدالمنعم صفاءالدين

تطبيقي اعدادية المركزية للبنين

 548.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

3190

 111951018090ياسر فاضل جاسم جواد

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 544.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

3191

 271952067013حوراء حيدر جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الخالدات للبنات

 532.0جامعة كربالء/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

3192

 251951009084ليث مكي مجارح جياد

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 527.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

3193

 211951053008محمد مظهر امين علي

تطبيقي ثانوية نوح للبنين

 526.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

3194

 211951005031علي عبدالرزاق ابراهيم محمد

تطبيقي اعدادية المعارف للبنين

 566.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3195

 321951011016قتيبة ذياب سعد خليل

تطبيقي ثانوية النصر للبنين

 565.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3196

 211951014016براء خليل ابراهيم حمود

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 522.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3197

 211951262008خميس سعد جمال صالح

تطبيقي ثانوية الهداية المختلطة

 522.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3198

 211951002055مصطفى حسين علي محمد

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 517.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3199

 211951002038علي عدنان عواد حسن

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 511.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3200

 131951024040محمد حسين ثامر طارش

تطبيقي اعدادية عكاظ للبنين

 502.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3201

 211952166012شهد مجيد ابراهيم عيسى

تطبيقي ثانوية العقيلة زينب للبنات

 497.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3202

 251951044080علي حسين علي محمد عبد الرسول

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 496.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3203

 211952094005تبارك عامر خميس علي

تطبيقي ثانوية العدنانية للبنات

 494.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

3204

 141941203157مصطفى كريم مهدي فرج

احيائي اعدادية  15شعبان المسائية للبنين

 614.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

3205

 211951206027منتظر جبار عبد االمير جاسم

تطبيقي ثانوية النظامية المختلطة

 581.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

3206

 131952104005تبارك عبدالحافظ خزعل عطيه

تطبيقي ثانوية حنين النموذجية للبنات

 517.0جامعة بغداد/كلية القانون

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

3207

 211941037002اسامة زيد مهدي صالح

احيائي اعدادية ابن الرومية للبنين

 609.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3208

 211942153065منار ليث مهدي سلمان

احيائي ثانوية االمال للبنات

 669.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

3209

 211942173020جنان حوم هتيمي علي

احيائي ثانوية نبراس االمل االهلية للبنات

 587.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

3210

 211941064008عبدالحميد صالح طعمه مبارك

احيائي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 586.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

3211

 211942248004ايمان نامق طالب حسين

احيائي اعدادية سراجق المختلطة

 649.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة ديالى/كلية العلوم

3212

 211942121120مريم كمال محمد سرحان

احيائي اعدادية ام حبيبة للبنات

 648.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

جامعة ديالى/كلية العلوم

3213

 211941038017حسين عالء حسين عطيه

احيائي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 604.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3214

 211941030064فاروق فالح حسن محمد

احيائي اعدادية الوجيهية للبنين

 602.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية العلوم

3215

 211941013020اكرم حسين رحيم نجم

احيائي اعدادية كنعان للبنين

 599.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة ديالى/كلية العلوم

3216

 211942248026مريم سلمان كريم عبد

احيائي اعدادية سراجق المختلطة

 593.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية العلوم

3217

 201941011009اكرم رحمن مصطفى محمد

احيائي اعدادية المستقبل للبنين

 583.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3218

 171942290097رايه يوسف محمد احمد

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 580.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية العلوم

3219

 211942170021دالل علي حسن محمد

احيائي ثانوية بنت مزاحم للبنات

 570.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية العلوم
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احيائي ثانوية الحداثة للبنات

 570.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية العلوم

احيائي اعدادية الخالص للبنين

 569.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة ديالى/كلية العلوم

3220

 211942115009زمن ابراهيم حميد سحاب

3221

211941002051

حسين ياسر عبيد نصيف

 564.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة ديالى/كلية العلوم

3222

 211941059026عبدالودود احمد علوان عيدان

احيائي ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنين

جامعة ديالى/كلية العلوم

3223

 211942148001آمارة ثامر محمود فرج

احيائي ثانوية الفراقد للبنات

 564.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

3224

 101941155032وسام صالح مخلف غيالن

احيائي ثانوية صقر قريش المختلطة

 564.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة ديالى/كلية العلوم

3225

 211941005100علي جبار عناد محمود

احيائي اعدادية المعارف للبنين

 563.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3226

 181942174051شيماء نزهان احمد حسين

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 562.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3227

 131942103001الزهراء نزار عيال صافي

احيائي اعدادية حطين للبنات

 559.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

جامعة ديالى/كلية العلوم

3228

 211942135025رشا عماد جاسم شنتاف

احيائي اعدادية االنام للبنات

 554.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة ديالى/كلية العلوم

3229

 211942140128سميه محمود بوري عبد

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 552.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

جامعة ديالى/كلية العلوم

3230

 201941022130محمود ثاير محمد سليم

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 539.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3231

 211942143021براء داود عثمان عبد

احيائي ثانوية الحريه للبنات

 538.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية العلوم

3232

 211942211017سلمى معاذ محمد مرعي

احيائي ثانوية اور المختلطة

 536.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3233

 211951029001احمد حاتم خضير عباس

تطبيقي اعدادية النضال للبنين

 537.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3234

 211951274052محمد جاسم عيفان يوسف

تطبيقي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 487.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

جامعة ديالى/كلية العلوم

3235

 131852079011سارة احمد عبدالعزيز عبدهللا

تطبيقي ثانوية شمس الحرية للبنات

 479.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3236

 211951256016مقداد عبد هللا احمد نجم

تطبيقي ثانوية قنديل المختلطة

 469.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية العلوم

3237

 211922156022ساره صباح محسن فليح

ادبي اعدادية فدك للبنات

 637.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3238

 211921042008حسن حافظ حمود علوان

ادبي ثانوية طالب الزيدي للبنين

 596.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3239

 211922220014مريم حسن سلمان كاظم

ادبي ثانوية عمار بن ياسر المختلطة

 588.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3240

 211921203014محمد عبد الكريم طعمه مرعي

ادبي ثانوية البهاء المختلطة

 583.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3241

 211921060006علي حسين كاظم جواد

ادبي ثانوية سعد للبنين

 575.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3242

 211921234001احمد سامي حسن سعيد

ادبي ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 572.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3243

 211921030014حسين عبد االله حسين عربيد

ادبي اعدادية الوجيهية للبنين

 570.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3244

 211921242010عز الدين وليد سلمان حمد

ادبي ثانوية الطف المختلطة

 553.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3245

 211922146060نبأ عباس حسن عريبيد

ادبي ثانوية الروابي للبنات

 551.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3246

 211922179041زهراء مرزوق ولي علي

ادبي اعدادية ليلى قاسم للبنات

 534.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3247

 211921054002أحمد ثامر أحمد خميس

ادبي اعدادية القرطبي للبنين

 531.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3248

 211941208014عمر هشام عبد الوهاب خضير

احيائي ثانوية الحد االخضر المختلطة

 544.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3249

 211941012127مصطفى مهدي سلمان ابراهيم

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 528.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

تطبيقي اعدادية المقدادية للبنات

3250

 211952140026زهراء نديم خليل كريم

3251

 211921060011مؤمل محمود طلب محمود

3252

 211942097014اطياب انصار ناجي مجيد

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

3253

 211942135002آيه رائد حسن حسين

احيائي اعدادية االنام للبنات

 490.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3254

 211942098059زهراء باسم عبد الرحمن حسين

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 470.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة ديالى/كلية الزراعة

3255

 141942079071شهد احمد جبار داود

احيائي اعدادية ام القرى للبنات

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة ديالى/كلية الزراعة

3256

 211941225003احمد حسن علي حسين

احيائي ثانوية المحسن للبنين

 431.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة ديالى/كلية الزراعة

ادبي ثانوية سعد للبنين

 489.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

 470.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 562.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري
جامعة ديالى/كلية الطب البيطري
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3257

 141842137007حنين ياسين جاسم فيصل

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 431.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة ديالى/كلية الزراعة

3258

 211951205009فراس سلمان احمد اسماعيل

تطبيقي ثانوية حمرين للبنين

 438.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة ديالى/كلية الزراعة

3259

 211951282024محمد حامد حسن احمد

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 432.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

جامعة ديالى/كلية الزراعة

3260

 211922098021زهراء جبار ستار عباس

ادبي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 524.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

3261

 211922156036هديل ضرغام تركي جواد

ادبي اعدادية فدك للبنات

 498.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

3262

 211941222027مؤمل جاسم محمد عباس

احيائي ثانوية ثابت بن قرة المختلطة

 492.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

3263

 211941225002احمد حاتم عبد الكريم عبود

احيائي ثانوية المحسن للبنين

 475.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

3264

 141942121021حنين كاظم عبيد محمد

احيائي ثانوية الرتاج للبنات

 461.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

3265

 281951106007عباس محمد جاسم عنيسي

تطبيقي ثانوية بني هاشم المختلطة

 447.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

3266

 221951021052علي جليل خوام ياسر

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

3267

 181951040067وليد اياد عبدهللا احمد

تطبيقي اعدادية عمر المختار للبنين

 442.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

3268

 211942292005اسراء علي خلف جاسم

احيائي ثانوية االماني المسائية للبنات

 519.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

3269

 211941244006بندر احمد ناصر حسين

احيائي ثانوية الحكماء المختلطة

 515.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المضخات

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

3270

 211941068028مصطفى سالم صالح عيسى

احيائي ثانوية الفاروق للبنين

 513.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

3271

 211942138007اسماء احمد ناصر حمد

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 491.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

3272

 171941066022عباس طالل عزيز حسن

احيائي اعدادية خزنة للبنين

 465.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

3273

 211951400013محمد ماجد حميد نجم

تطبيقي الخارجيون

 480.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

3274

 211951083018علي حسن عبدهللا حميد

تطبيقي ثانوية االمامة للبنين

 469.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

3275

 211942125042عهد ضمد جميل مهدي

احيائي ثانوية اليرموك للبنات

 578.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3276

 211941248017علي السجاد كمال محمود خلف

احيائي اعدادية سراجق المختلطة

 559.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3277

 211942123040منار عبد السالم رسول شبيب

احيائي ثانوية سارة للبنات

 534.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3278

 211942140183مريم هيثم ياسين مطلك

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 533.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3279

 211941044011عبدالحميد عالء محمد خميس

احيائي ثانوية العدالة للبنين

 532.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3280

 211942131021سحر جعفر نواف عبد

احيائي ثانوية تدمر للبنات

 529.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3281

 211942263006دعاء نجم عبد سرحان

احيائي ثانوية لقمان الحكيم المختلطة

 529.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3282

 211942137119قدس رعد خليل قادر

احيائي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 519.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3283

 211942114001اديان باسم فرهود غضيب

احيائي ثانوية االديبة للبنات

 515.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3284

 271951037007حسين محمد حسن حمدان

تطبيقي اعدادية المؤاخاة للبنين

 490.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3285

 211951231009مرتضى قاسم حبيب رسول

تطبيقي ثانوية احمد شوقي المختلطة

 486.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3286

 211951068015مصطفى عدي شريف عليوي

تطبيقي ثانوية الفاروق للبنين

 467.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية طوبى للبنين

3287

 211951087013عبدالرحمن صالح يوسف حماده

 464.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

3288

 211922130001ارجوان طه قاسم محمد

ادبي ثانوية اوراس للبنات

 603.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3289

 211921051038عمر محمد عدوان محمد

ادبي ثانوية المغيرة للبنين

 589.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3290

 211922169008رسل فالح حسن حميد

ادبي ثانوية الثمرات للبنات

 576.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3291

 211922151024فاطمه سمير خميس اسماعيل

ادبي ثانوية تل الزعتر للبنات

 532.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3292

 211921350004قيس كريم حسن مطرب

ادبي ثانوية رانية المختلطة

 527.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3293

 211921246001انس منذر محمود عبد

ادبي ثانوية العقبة المختلطة

 526.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  89من 148

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
( القناة العامة)

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

3294

 211922116027نور محمد مهدي محمد

ادبي اعدادية البينات للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3295

 211921253011معتز صباح نوري محمد

ادبي ثانوية النجباء المختلطة

 515.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3296

 211922173009شيرين عادل شهاب احمد

ادبي ثانوية نبراس االمل االهلية للبنات

 511.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3297

 211921043037محمد عامر فاضل احمد

ادبي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 510.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3298

 211921038056عبد هللا حسين علي عباس

ادبي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3299

 211922130023يسرى ياسر جواد قاسم

ادبي ثانوية اوراس للبنات

 501.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3300

 211922233005ضفاف محمد رزيج نجم

ادبي ثانوية رسل الرحمة المختلطة

 500.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3301

 211921007037محمد هادي سلمان منهل

ادبي اعدادية بلدروز للبنين

 494.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3302

 211922125024شيماء أسماعيل خليل حسين

ادبي ثانوية اليرموك للبنات

 491.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3303

 211921074106ياسين جواد ياسين احمد

ادبي اعدادية بيخال للبنين

 488.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3304

 211922241003شجن فليح حسون محمد

ادبي ثانوية الخرطوم المختلطة

 485.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3305

 211921207004حمزه عباس فاضل خالف

ادبي ثانوية المنتظر (عج) المختلطة

 482.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3306

 211921013059محمد خليل مجيد حميد

ادبي اعدادية كنعان للبنين

 481.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3307

 211921350005محمد ستار عزيز شائع

ادبي ثانوية رانية المختلطة

 480.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3308

 261942072050نور فجر عبيد كيطان

احيائي ثانوية االنتصارات للبنات

 551.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3309

 211942099107هند عالء حسين علي

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 503.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3310

 211942183029هدى سعدون رشيد سعيد

احيائي ثانوية الشهيد سامان كويخا للبنات

 496.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3311

 211952113020نور حامد محمود رضا

تطبيقي ثانوية الزهور للبنات

 505.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

3312

 211922216014مها محمد يحيى صالح

ادبي ثانوية البوادي المختلطة

 578.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3313

 211922246001امال قيس قدوري صحو

ادبي ثانوية العقبة المختلطة

 561.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3314

 211922153051مريم اياد محمود علي

ادبي ثانوية االمال للبنات

 554.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3315

 261921173011حسن محمد سلمان لفته

ادبي ثانوية كصيبة المختلطة

 552.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3316

 211922216007سارة سالم حسين عبد

ادبي ثانوية البوادي المختلطة

 543.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3317

 211922091077فاطمه خليل عبد امفضي

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 534.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3318

 211921019025مصطفى خالد احمد حسين

ادبي ثانوية التضامن للبنين

 532.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3319

 211922171020ضحى محمد رشيد احمد

ادبي ثانوية ام ابيها للبنات

 510.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3320

 211921216001ابراهيم خليل حمادي حتحوت

ادبي ثانوية البوادي المختلطة

 505.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3321

 211922125018زهراء فؤاد منصور علي

ادبي ثانوية اليرموك للبنات

 500.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3322

 211922109014زهراء زين العابدين عمران اسد

ادبي اعدادية الحجرات للبنات

 495.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3323

 211922095022مها جاسم محمد مطلق

ادبي ثانوية جمانة للبنات

 489.0قبول مباشر

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3324

 211921038126مرتضى غسان مسلم مهدي

ادبي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 478.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3325

 211921228013راسم محمد خلف وادي

ادبي ثانوية ابن يونس المختلطة

 477.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3326

 211921234004حسن هادي عبد حمد

ادبي ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 477.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3327

 211921228028مصطفى محسن خلف حسن

ادبي ثانوية ابن يونس المختلطة

 476.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3328

 211921218001حسام فارس عبد هللا سيد

ادبي ثانوية النسائي المختلطة

 476.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3329

 211922155066مريم دريد ستار جميل

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 472.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3330

 211922160042نغم عقيل مسلم حسين

ادبي ثانوية رابعة العدوية للبنات

 462.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية
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3331

 211922145005اسراء طه غني طه

ادبي اعدادية النبوة للبنات

 461.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3332

 211921005022خطاب غسان علي حسن

ادبي اعدادية المعارف للبنين

 461.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3333

 211921029010مصطفى محمد حسن عبد العباس ضاري

ادبي اعدادية النضال للبنين

 460.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3334

 211922107005ايات جاسم ساهي علي

ادبي ثانوية ام عمارة للبنات

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3335

 211921031028مصطفى حميد عبد هللا صكر

ادبي اعدادية ابي الضيفان للبنين

 456.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3336

 211921228025مصطفى ثامر خميس حسن

ادبي ثانوية ابن يونس المختلطة

 456.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3337

 141922116005بنين خالد احمد خميس

ادبي ثانوية الوهج للبنات

 453.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3338

 231941173043حسين علي حسين جاسم

احيائي اعدادية الفجر المختلطة

 506.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3339

 211942201008فرح حسين محمود يوسف

احيائي ثانوية نصر بن عاصم المختلطة

 506.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3340

 211942231001اسراء سالم كاظم مهدي

احيائي ثانوية احمد شوقي المختلطة

 505.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3341

 151842050088نور هادي خليل ابراهيم

احيائي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 495.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3342

 211942137052رسل ساجد هاشم محمد

احيائي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 493.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3343

 211942100051زينب نجم سكران ماجود

احيائي اعدادية فتيات المستقبل للبنات

 490.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3344

 211942113021ساره حسين محمد هادي حسين

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 487.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3345

 211941224007مصطفى طالب مزعل حسين

احيائي ثانوية بني شيبان المختلطة

 479.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3346

 211941038019حسين نجم حسين حمود

احيائي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 478.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3347

 291941007004ابراهيم عطيه نعمه عباس

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 476.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3348

 291941100083علي عقيل محسن عبد

احيائي اعدادية ابن حيان للبنين

 468.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3349

 211942146052فاطمه علي عبد االمير سلمان

احيائي ثانوية الروابي للبنات

 462.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3350

 121942105084زهراء حسن هاشم محمد

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 457.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3351

 201941022031انمار كريم حميد سهيل

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 455.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3352

 111941054011رائد قاسم حاتم حميد

احيائي اعدادية السيوطي للبنين

 454.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3353

 141942087020نبأ محمد خلف حيدر

احيائي ثانوية ام عمارة للبنات

 451.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3354

 231942165017زينب كاظم عداي غازي

احيائي ثانوية الرحمن المختلطة

 449.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3355

 241941205004عباس محمد عبد الحسين جابر

احيائي ثانوية الشنافية المسائية للبنين

 448.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3356

 261941162014علي عبد العباس عزيز محمد

احيائي ثانوية الصباح للبنين

 448.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3357

 231941252088عبد هللا حسين عباس كاظم

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 446.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3358

 201941070006حسين اسماعيل مصطفى حمد

احيائي ثانوية الفرات للنازحين

 443.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3359

 261941169009علي صباح كاظم محمد

احيائي ثانوية الفتوة المختلطة

 443.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3360

 211952226001ابتهاج مشعان حسن ناصر

تطبيقي اعدادية المتنبي المختلطة

 505.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3361

 211851070005احمد طالل ذياب محمد

تطبيقي ثانوية الحسام للبنين

 457.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3362

 231951181037وليد صالح عبيد هاشم

تطبيقي ثانوية النهروان المختلطة

 449.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3363

 241951074014عبدهللا كريم بادي شهيب

تطبيقي اعدادية االنوار االهلية للبنين

 448.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3364

 251951027062ميثم مجيد عبد الحسين عبد علي

تطبيقي اعدادية االبراج للبنين

 448.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3365

 251951207002احمد عزيز ناصر حسين

تطبيقي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 447.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3366

 241951012011جاسم محمد عبد هللا جابر

تطبيقي اعدادية الشعلة للبنين

 446.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3367

 231951044023علي كريم جياد عبيس

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 445.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية
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3368

 281951104017حسين سعدون هاشم عباس

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 443.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3369

 231951255052عبد الرحمن عبد هللا عالوي خضير

تطبيقي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 442.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3370

 211951087003احمد عدنان جواد فرحان

تطبيقي اعدادية طوبى للبنين

 441.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3371

 231951190011قيصر فالح حسن هندو

تطبيقي ثانوية ثورة العشرين المختلطة

 440.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3372

 211951033008تايه اسماعيل تايه صالح

تطبيقي اعدادية صدى التأميم للبنين

 440.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3373

 231951282013رزاق صحيب حمزه كاظم

تطبيقي ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنين

 440.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3374

 241951202045محمد تايه ياسين هلول

تطبيقي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 439.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3375

 171951080026رياض هادي قاسم محمد

تطبيقي اعدادية الرشيدية للبنين

 439.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3376

 241951208074مصطفى كريم جابر حالوب

تطبيقي ثانوية عفك المسائية للبنين

 439.0جامعة واسط/كلية الزراعة

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

3377

 211921227011عبد الرحمن عبد المعين احمد عدوان

ادبي ثانوية المدائن المختلطة

 475.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3378

 211921048002احمد سامي علي جاسم

ادبي ثانوية دمشق للبنين

 469.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3379

 211921059014ضاري خالد رشيد مجيد

ادبي ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنين

 449.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3380

 211922097086هدى علي عربيد حسين

ادبي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3381

 211921079028عمر احمد كاظم سعيد

ادبي ثانوية الوطن للبنين

 446.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3382

 211921083030محمد ثاير احمد كاظم

ادبي ثانوية االمامة للبنين

 445.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3383

 211921044017عمر شوقي جاسم محمد

ادبي ثانوية العدالة للبنين

 444.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3384

 211922099063ندى حاتم احمد عصمان

ادبي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 443.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3385

 211921059006اسامه حسن احمد سعيد

ادبي ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنين

 443.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3386

 211921007041مصطفى سعدي احمد عبد المجيد

ادبي اعدادية بلدروز للبنين

 437.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3387

 211922103045هبه كاظم نوري كريم

ادبي اعدادية المنتهى للبنات

 437.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3388

 211922132003أمنة يعرب فاضل حسن

ادبي ثانوية المودة للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3389

 211922125006ايالف نجيب عبد هللا ابراهيم

ادبي ثانوية اليرموك للبنات

 433.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3390

 211941070048وليد جاسم حمود سلمان

احيائي ثانوية الحسام للبنين

 441.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

3391

 271941152002احمد جاسم باصر حسين

احيائي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 684.0جامعة كربالء/كلية طب االسنان

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

3392

 271942063126ضحى عامر عبد محمد

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 681.0جامعة كربالء/كلية طب االسنان

جامعة كربالء/كلية الصيدلة

3393

 271951001141مصطفى جعفر صادق حسن

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 594.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة

3394

 161951139051سيف عبد االمام علي ناصر

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 569.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

3395

 271952059019حوراء فالح مهدي ناصر

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنات

 565.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

3396

 271952081001اشجان جاسم محمد حسن

تطبيقي ثانوية القوارير للبنات

 563.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

3397

 271952072055منال فارس هاشم صكار

تطبيقي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 555.0جامعة كربالء/كلية العلوم

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

3398

 271951005034مصطفى طالب عبد العزيز حسن

تطبيقي اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

 544.8جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

3399

 271951002034حسين رافع مغامس هاشم

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 563.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

3400

 271951004078مصطفى كريم محمد علوان

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 559.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

3401

 271951004001ابو الحسن مؤيد حسن علي

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 530.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

3402

 271951013087علي محمد جاسب مزعل

تطبيقي اعدادية الرياحي للبنين

 517.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

3403

 271952064076نور الهدى سعد كاظم محمد

تطبيقي اعدادية الروضتين للبنات

 502.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

3404

 271951001061عباس رسول ابراهيم سلطان

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 505.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك
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3405

 161951053154يوسف طاهر كريدي جدام

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 504.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3406

 221951092001احمد ثامر قاسم ملغوث

تطبيقي ثانوية سامراء للبنين

 637.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط

3407

 231951012012حيدر عباس عيدان حسين

تطبيقي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 636.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط

3408

 231951186004باسم عطيب عصري ساير

تطبيقي ثانوية الغزالي المختلطة

 635.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط

3409

 271952063031رقيه ليث محمد رضا مهدي

تطبيقي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 634.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط

3410

 271941014106عباس صفاء عبد الحسين عبد علي

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 593.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة كربالء/كلية العلوم

3411

 221942394003آيات عقيل سعيد يدام

احيائي ثانوية السبطين االهلية للبنات

 589.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

جامعة كربالء/كلية العلوم

3412

 271941030031كاظم قاسم كاظم جابر

احيائي اعدادية الغد األفضل للبنين

 588.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة كربالء/كلية العلوم

3413

 221942209115صفاء زهير ناصر حسين

احيائي اعدادية السوق للبنات

 586.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

جامعة كربالء/كلية العلوم

3414

 271942160081زهراء جابر مزهر صالح

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 580.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة كربالء/كلية العلوم

3415

 271942083003اسراء احسان علي غالب يونس

احيائي اعدادية السما للبنات

 576.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية العلوم

3416

 271942094048سحر عامر صافي صاحب

احيائي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 567.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية العلوم

3417

 271942058022ايات عبد هللا علي سهر

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 560.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة كربالء/كلية العلوم

3418

 221941313035كرار قاسم مخور جاسم

احيائي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 542.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة كربالء/كلية العلوم

3419

 231942136021صابرين حسين عباس عبد

احيائي ثانوية عبد المطلب للبنات

 532.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

جامعة كربالء/كلية العلوم

3420

 271951153054سجاد عبود كزار الفي

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 589.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كربالء/كلية العلوم

3421

 271951045025حيدر عباس احمد عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 584.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية العلوم

3422

 271952052038عنود خشان فلك جاسم

تطبيقي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 569.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية العلوم

3423

 271952094031مريم احمد جاسم شراد

تطبيقي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 514.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية العلوم

3424

 271952092014زينب عباس فضل محمد

تطبيقي ثانوية األغاريد للبنات

 512.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

جامعة كربالء/كلية العلوم

3425

 271951043019منتظر هادي علي عبيد

تطبيقي ثانوية العباس للبنين

 499.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة

جامعة كربالء/كلية العلوم

3426

 231951186040يوسف ساجت حامد شالل

تطبيقي ثانوية الغزالي المختلطة

 492.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية العلوم

3427

 271951046093محمد فرحان حمد جاسم

تطبيقي اعدادية الوقار للبنين

 492.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة كربالء/كلية العلوم

3428

 281951008091محمد صالل خويلد كاطع

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنين

 491.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية

جامعة كربالء/كلية العلوم

3429

 271951009024عبد الحسن عبد الهادي صكبان جالب

تطبيقي اعدادية الحسينية للبنين

 480.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة كربالء/كلية العلوم

3430

 271951002169مصطفى نوري قند حسين

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة كربالء/كلية العلوم

3431

 271951152033عباس احمد عبيس علي

تطبيقي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 473.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة كربالء/كلية العلوم

3432

 211942090083زهراء علي عبد هللا درويش

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 671.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

3433

 161942148021سجى كاظم سلمان معله

احيائي ثانوية المشرق العربي للبنات

 661.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

3434

 271942066001أديان داود سلمان عطيه

احيائي اعدادية السرور للبنات

 660.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

3435

 251942096039ايالف حاتم كاطع موسى

احيائي اعدادية الفراهيدي االهلية للبنات

 657.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

3436

 271941001326مصطفى احمد عيسى محيسن

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 656.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

3437

 271941007061سيف محمد حسن رحيم

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 631.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3438

 271942060073تبارك زمان صاحب جليل

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 620.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3439

 161951039062علي حسن سرحان حيال

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 611.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3440

 271952058045زينب جواد كاظم حسن

تطبيقي اعدادية الفواطم للبنات

 546.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3441

 271952083032فاطمة محمد عباس عبد االمير

تطبيقي اعدادية السما للبنات

 540.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية
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3442

 231951066013محمد خليل ابراهيم كزار

تطبيقي ثانوية االعالم للبنين

 501.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3443

 271951024064قاسم عريف عطب حسين

تطبيقي اعدادية الثبات للبنين

 498.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3444

 271951024067كرار حيدر واشي مهداوي

تطبيقي اعدادية الثبات للبنين

 494.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3445

 261951203015حمزه خلف حمزه كاظم

تطبيقي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 493.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3446

 271951001048زين العابدين اسماعيل مردان هادي

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 488.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3447

 231951205024مصطفى ماجد هاشم نوح

تطبيقي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 483.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

3448

 271922097016فاطمه محمد ناصر حسين

ادبي ثانوية السيدة تكتم للبنات

 587.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية القانون

3449

 271921020061مهيمن صباح جعفر فيصل

ادبي اعدادية الرجيبة للبنين

 581.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية القانون

3450

 271922097010زينب كريم حمزه يونس

ادبي ثانوية السيدة تكتم للبنات

 557.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية القانون

3451

 271921016027حسن محمد عوده جلوب

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 548.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية القانون

3452

 271922099033ساره احمد كاظم عليوي

ادبي ثانوية الحرية للبنات

 522.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية القانون

3453

 271922099067هاله علي عبيد علي

ادبي ثانوية الحرية للبنات

 505.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية القانون

3454

 271922078041فاطمه صفوه علي عبد الكريم

ادبي ثانوية الرضوان للبنات

 499.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية القانون

3455

 271941009111مؤمل حافظ صاحب محمد

احيائي اعدادية الحسينية للبنين

 567.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

جامعة كربالء/كلية القانون

3456

 271941013065علي شهيد جبر عباس

احيائي اعدادية الرياحي للبنين

 566.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة كربالء/كلية القانون

3457

 271941034054عبد هللا هادي محمد سليمان

احيائي ثانوية البساط االخضر للبنين

 664.0جامعة كربالء/كلية التمريض

جامعة كربالء/كلية التمريض

3458

 271942107029زهراء كاظم حسين كاظم

احيائي ثانوية الحرائر للبنات

 657.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة كربالء/كلية التمريض

3459

 271942088100زهراء اسعد كامل نوري

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 644.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

جامعة كربالء/كلية التمريض

3460

 271942087149نورا محيسن هادي جاسم

احيائي اعدادية بضعة الرسول للبنات

 527.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

3461

 271941001164عبد هللا احمد اميري خليف

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 517.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

3462

 271941029002احمد قيس عبد المهدي حسن

احيائي ثانوية الذرى للمتميزين

 513.9الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

3463

 271941024040سجاد علي زروك عبيس

احيائي اعدادية الثبات للبنين

 499.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

3464

 271941004020ساجد كريم كايم زمام

احيائي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 450.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة كربالء/كلية الزراعة

3465

 271942085005زهراء سالم جسور شمخي

احيائي ثانوية الرفل للبنات

 433.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

جامعة كربالء/كلية الزراعة

3466

 141941203121كرار سالم حسين سمرمد

احيائي اعدادية  15شعبان المسائية للبنين

 432.0جامعة سومر/كلية الزراعة

جامعة كربالء/كلية الزراعة

3467

 271952105003امل عبد الحسين كاظم عبد النبي

تطبيقي ثانوية البستان للبنات

 444.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة كربالء/كلية الزراعة

3468

 271951014003احمد كريم علي حسين

تطبيقي اعدادية الفرات للبنين

 438.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

جامعة كربالء/كلية الزراعة

3469

 271952069033عهود علي عبيد راضي

تطبيقي اعدادية الفاروق للبنات

 434.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة كربالء/كلية الزراعة

3470

 271921011007احمد سالم صبح شكر

ادبي اعدادية الفتح للبنين

 568.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3471

 271922088049زينب رسول طالب علي

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 551.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3472

 271921021052عالء تحسين علي عبد هللا

ادبي اعدادية المباهلة للبنين

 540.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3473

 271921021083هاشم هيثم ميري مرزه

ادبي اعدادية المباهلة للبنين

 519.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3474

 261922097016روى ابراهيم خليل عزيز

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 518.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3475

 261922141006زهراء سهيل مطر حسين

ادبي ثانوية العفاف للبنات

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3476

 271921021006اسماعيل جعفر جاسم محمد

ادبي اعدادية المباهلة للبنين

 490.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3477

 261921013205وسام صباح هادي واعي

ادبي اعدادية حلب للبنين

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3478

 121921005052علي مقداد علي طالب

ادبي اعدادية االمام علي للبنين

 479.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
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3479

 251921123004حسن عبد الحسين عبيس كاظم

ادبي ثانوية طريق الحسين المختلطة

 478.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3480

 271921021021حسن فليح حسن عوده

ادبي اعدادية المباهلة للبنين

 474.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3481

 271922098001أمنه نايف رخيص مضحي

ادبي ثانوية عمورية للبنات

 473.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3482

 221921006054كرار سامي شيشخان شرشاب

ادبي اعدادية البطحاء للبنين

 473.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3483

 271921038084علي محسن علي حسون

ادبي اعدادية الياقوت للبنين

 473.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3484

 111922095002اطياف فراس طاهر حسوني

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 471.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3485

 271921030002أمجد فائز عباس قدوري

ادبي اعدادية الغد األفضل للبنين

 465.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3486

 101921009039عبد الهادي تركي هادي صالح

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 462.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3487

 281921107002باقر قاسم حنظل فنجان

ادبي ث االباء المختلطة

 459.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3488

 271921026028عباس طاهر زايد عبد

ادبي اعدادية المدى للبنين

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3489

 271922140079هاجر اسكندر حسن عباس

ادبي ثانوية غادة كربالء للبنات

 458.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3490

 271922088047زهراء يعقوب ابغيل رحيم

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 456.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3491

 151921020006احمد حسين جمار حرب

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 454.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3492

 271922098028فاطمه عبد االمير صافي حميد

ادبي ثانوية عمورية للبنات

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3493

 271921044076عبد هللا احمد عبود كريم

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 449.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3494

 231921052035حيدر شعالن نايف بدر

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 449.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3495

 271922098013زهراء عبد الرضا علي محمد علي

ادبي ثانوية عمورية للبنات

 449.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3496

 261921162001جعفر ابراهيم عبيد بوالن

ادبي ثانوية الصباح للبنين

 448.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3497

 271921017009ايمن فضل جياد ماضي

ادبي ثانوية الوثبة للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3498

 271921038143منتظر عماد كاظم جواد

ادبي اعدادية الياقوت للبنين

 442.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3499

 231922098029تبارك خضير برهان سلمان

ادبي اعدادية الربيع للبنات

 441.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3500

 231942113058سميه فرات لفته مجيد

احيائي ثانوية الكفاح للبنات

 586.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3501

 271941014203محمد صادق حامد جاسم محمد

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 555.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3502

 271942060324نمارق محمد ثجيل سمير

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 524.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3503

 271941018004حسين حيدر حسن حمزه

احيائي ثانوية الشهيد جون للبنين

 521.0جامعة بابل/كلية اآلداب

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3504

 131941210012محمد رضا عبد الهادي امويرد كمبار

احيائي ثانوية الرافدين النموذجية للبنين في ايران-قم

 520.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3505

 271942057051جيهان محمد فاضل صادق

احيائي اعدادية غزة للبنات

 506.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3506

 271942058252مريم حسن سياب عبد الحسين

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 502.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3507

 271942059067زينب حسين احمد هاشم

احيائي اعدادية اليرموك للبنات

 499.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3508

 271942058035براء عبد الكريم حسن جاسم

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 495.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3509

 271942083039زهراء احمد عباس فهد

احيائي اعدادية السما للبنات

 489.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3510

 271941030029علي يوسف حسين صباح

احيائي اعدادية الغد األفضل للبنين

 488.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3511

 271942087008ازهار ناظم فارس كريم

احيائي اعدادية بضعة الرسول للبنات

 466.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3512

 251942059635نوره ذياب دولي حنويت

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 458.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3513

 231941018002احمد حمزه كاظم عبيد

احيائي ثانوية الدستور للبنين

 457.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3514

 231941002088حيدر مهدي خضير عبيس

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 457.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3515

 271952063013بتول احمد هاشم عبد علي

تطبيقي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 496.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  95من 148

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
( القناة العامة)

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

3516

 271951002024حسن امجد هادي عبادي

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 474.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3517

 271951015096نايف صالح حسين علي

تطبيقي اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنين

 474.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3518

 271951007015بهاء الدين ايهاب مكي سلمان

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 464.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3519

 271952088045فاطمه علي حسين ابراهيم

تطبيقي اعدادية عكاظ للبنات

 461.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3520

 221951033028حسين عالء كامل عوض

تطبيقي اعدادية الشباب للبنين

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

3521

 271941035058علي حسين طالب حميد

احيائي اعدادية المهيمن للبنين

 629.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3522

 271942066017زهراء صادق علي حميد

احيائي اعدادية السرور للبنات

 598.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3523

 271941020021حسين علي حسين خليل

احيائي اعدادية الرجيبة للبنين

 598.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3524

 251941046023فارس محذوف محمد مسلم

احيائي ثانوية بين الحرمين للبنين

 574.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3525

 241941156014علي حسين شده عطيه

احيائي ثانوية اصحاب الكساء للبنين

 572.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3526

 271942102050غفران كاظم شهيب عبد

احيائي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 567.0جامعة كربالء/كلية القانون

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3527

 271942059053زهراء علي مجيد كاظم

احيائي اعدادية اليرموك للبنات

 565.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3528

 231942271267شهد حمزه مهدي فطيه

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 565.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3529

 271942058094رقيه سعد عبد الحسين حبيب

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 564.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3530

 271941153054عباس نعمان هاشم حسون

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 559.0جامعة كربالء/كلية القانون

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3531

 271941024001ابراهيم حسن سوادي علوان

احيائي اعدادية الثبات للبنين

 555.0جامعة كربالء/كلية القانون

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3532

 131942081026يسر سهيل خليل حسين

احيائي ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعي

 555.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3533

 171941068020سجاد جاسم محمد يونس

احيائي ثانوية منارة شبك للبنين

 548.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3534

 271941015004ايوب احمد ستار ماصخ

احيائي اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنين

 533.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3535

 271942080046نور صالح عبد المهدي خلف

احيائي ثانوية الرفاه للبنات

 532.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3536

 271952053012سجى جبار كاظم حول

تطبيقي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 605.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3537

 271952067024زهراء سالم محمد جاسم

تطبيقي اعدادية الخالدات للبنات

 595.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3538

 221951036013امجد صباح محمد منصور

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 582.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3539

 271952053011ساره جبار كاظم حول

تطبيقي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 573.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3540

 271952072030زينب مجيد عبد هللا محمد

تطبيقي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 533.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3541

 291951153018احمد مؤيد عباس كزار

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 530.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3542

 241951014053كرار رحمن عيسى حسين

تطبيقي اعدادية النضال للبنين

 523.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3543

 251951116041مصطفى شالل عكاب محسن

تطبيقي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 521.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3544

 221951091029حسين كاظم محمد كشاش

تطبيقي اعدادية االبرار للبنين

 519.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3545

 261951010044كرار ياسر محمد عرار

تطبيقي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 519.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3546

 241951021002احمد طارق جعفر دريس

تطبيقي اعدادية الثورة اإلسالمية للبنين

 511.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3547

 271952069046نبأ جبار صفوك حسن

تطبيقي اعدادية الفاروق للبنات

 502.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

3548

 111921054060يوسف عامر خليف اسود

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 596.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3549

 241921161006سجاد حسين وناس عكار

ادبي ثانوية العدل المختلطة

 538.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3550

 241921161014محمد حليم وناس عكار

ادبي ثانوية العدل المختلطة

 524.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3551

 251921008084حيدر علي حنوت مهدي

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 515.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3552

 231922098082طيبه صفاء هادي محمد

ادبي اعدادية الربيع للبنات

 512.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية
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3553

 151922040063زهراء قاسم رحيم صالح

ادبي اعدادية العقيلة للبنات

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3554

 271921049126مسلم عادل فالح كربول

ادبي اعدادية الشهيد سالم الوزني للبنات

 495.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3555

 271921110032يوسف محمد مخيف سلمان

ادبي ثانوية التفاؤل المختلطة

 494.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3556

 231921027016حسن فلح حسن جسام

ادبي ثانوية الصديق للبنين

 489.0قبول مباشر

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3557

 251922080013براء عالوي صاحب كاظم

ادبي اعدادية شجرة الدر للبنات

 488.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3558

 271921044122محمد عبد الستار ردام عباس

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 483.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3559

 231921014055كرار احمد نعمه عبد العباس

ادبي اعدادية البيان للبنين

 470.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3560

 271942063139غسق حازم كريم عباس

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 634.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3561

 271941018017علي تحسين عبد الحسين محمد

احيائي ثانوية الشهيد جون للبنين

 603.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3562

 271942068047ديار احمد عالوي حمد

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 590.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

3563

 231921031079مناف حامد سالم نايف

ادبي اعدادية السجاد للبنين

 431.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3564

 271921038006احمد صادق عيدان ابراهيم

ادبي اعدادية الياقوت للبنين

 430.0جامعة بابل/كلية اآلداب

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3565

 231921173068مصطفى قاسم طالب عطيه

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 422.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3566

 161942220028فاطمه عقيل طاهر جاسم

احيائي اعدادية حيفا للبنات

 505.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3567

 271941032025طة كريم موسى حسين

احيائي ثانوية البيان للبنين

 454.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3568

 271941014004ابراهيم اشرف ابراهيم مالك

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 452.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3569

 271951013024جبر طالب جبر فنر

تطبيقي اعدادية الرياحي للبنين

 447.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3570

 271951001113محمد باسم محمد جاسم

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 446.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3571

 271951035001احمد خليل عاصي هيجل

تطبيقي اعدادية المهيمن للبنين

 445.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

3572

 271922160014بنين علي عبد عون وساف

ادبي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 480.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

3573

 271821006008ثائر اسود حتحوت شعيب

ادبي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 438.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

3574

 271942064116فاطمه حبيب مهدي صالح

احيائي اعدادية الروضتين للبنات

 481.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

3575

 221941080022علي منصور انعيم عوده

احيائي ثانوية الكرار للمتميزين

 694.4جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

جامعة ذي قار/كلية الطب

3576

 221942414108ساره قيس دريول ابو علي

احيائي ثانوية وهج المتميزات االهلية للبنات

 689.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب

جامعة ذي قار/كلية الطب

3577

 221941036178علي عايد شذر شيال

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 684.0جامعة ذي قار/كلية طب االسنان

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان

3578

 221942139012إيمان عادل مدلول عبود

احيائي ثانوية المستقبل األهلية للبنات

 684.0جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان

3579

 221941002150علي جبار عبد غضيب

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 679.0جامعة المثنى/كلية طب االسنان

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

3580

 221941060012حسين علي نعيثل كطن

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنين

 678.0جامعة المثنى/كلية طب االسنان

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

3581

 221951050016خالد هادي خزعل مانع

تطبيقي ثانوية الغدير للبنين

 629.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

3582

 221952167023غسق صادق عبود ياسر

تطبيقي اعدادية النصر للبنات

 628.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

3583

 221951050019سجاد مهدي عشيش سعود

تطبيقي ثانوية الغدير للبنين

 621.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

3584

 221951021085مرتضى رياض عبد الرزاق مضحي

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 571.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

3585

 221951314070مؤيد كاظم علي شبيب

تطبيقي ثانوية النصر المسائية للبنين

 559.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

3586

 221951026017حسن خيكان عجيل كاطع

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 556.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

3587

 221951021079محمد جواد كاظم كريم

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 555.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 546.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 545.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

وسام راهي رضيف نيسان

3588

161951139137

3589

 221951021074مؤمل محمد احمد علي
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3590

 221951081005احمد علي جبار غنيمه

تطبيقي اعدادية ابي تراب للبنين

 542.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

3591

 291951005010بدر سعود عبد السادة حامي

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 537.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

3592

 221951069039عباس ابراهيم خزعل عبد الحسين

تطبيقي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 512.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية

3593

 161942293013غدير ابراهيم خليل كنش

احيائي ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبنات

 632.0جامعة البصرة/كلية التمريض

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3594

 221941001012امجد احمد خالد موحان

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 621.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3595

 161951309045محمد جوده بشير شياع

تطبيقي اعدادية العزم المختلطة

 574.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3596

 221951013083علي هادي عبد الحسين صعيع

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 649.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

3597

 271951033031علي عاصف وهب سطاي

تطبيقي ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنين

 636.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

3598

 221951092004باسم بهلول جاسم رخيص

تطبيقي ثانوية سامراء للبنين

 643.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز

3599

 221942110007انوار صبار رزاق نوري

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 626.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3600

 221942323118زمن حاشوش شدود مونس

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 619.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3601

 221941275029ناصر قاسم عبد الحسين حافظ

احيائي ثانوية القائم (عج) المختلطة

 613.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3602

 221942167003آيات ابراهيم رحيم وحيد

احيائي اعدادية النصر للبنات

 613.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3603

 221941001011المصطفى عيسى جابر خير هللا

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 611.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3604

 221942152015نور الهدى علي عبد الجبار عبد الهادي

احيائي اعدادية ام البنين للبنات

 595.0جامعة ميسان/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3605

 221942107061نور عبد الحسين جبار عبودي

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 591.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3606

 221942113289هايدي خالد سهيل نجم

احيائي ثانوية الرازي األهلية للبنات

 589.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3607

 221942178006افياء رياض سالم ثامر

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنات

 585.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3608

 221942191004دعاء قاسم حسن حسين

احيائي ثانوية اكاديمية دار السالم االهلية للبنات

 584.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3609

 221941026025علي باقر خماط سلمان

احيائي اعدادية الحكيم للبنين

 583.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3610

 221942420001استبرق علي محمد كاظم

احيائي ثانوية المعارف االهلية للبنات

 577.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3611

 221942190089روان راشد حسين يعكوب

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 573.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3612

 221952103006امل هادي مزعل غلب

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 623.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3613

 221952392007بنين جواد مهيدي صباح

تطبيقي ثانوية االستبرق للبنات

 602.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3614

 221951061002احمد شاكر جواد حسن

تطبيقي ثانوية صفي الدين للبنين

 586.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3615

 221951373053عباس كاظم عناد جالب

تطبيقي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 583.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3616

 221951356005حسن حربي لفتة هبر

تطبيقي اعدادية التميز للبنين

 576.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3617

 221951061014ستار خماط شناوه دعيدع

تطبيقي ثانوية صفي الدين للبنين

 553.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3618

 221952175031نجاة علي صبار لطيف

تطبيقي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 540.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3619

 221951302035سجاد كاظم كاصد خزعل

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 508.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3620

 221952165007حوراء عباس حسن جويد

تطبيقي اعدادية الفاضالت للبنات

 491.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3621

 221951069044عبد السالم قاسم يابر رعيوي

تطبيقي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 488.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3622

 221951300060حيدر عبد االمير مهنه حسين

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 486.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3623

 161951100011علي شهيد محمد شيحان

تطبيقي ثانوية الكندي للبنين

 483.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3624

 221951066014مصطفى كاظم معارج شاهر

تطبيقي ثانوية الجواهري االهلية للبنين

 483.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3625

 221951373020حسن عواد محسن هاشم

تطبيقي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 480.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية العلوم

3626

 221951300097عادل شعالن هندي دواس

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 476.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية العلوم
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3627

 221942321102شكران علي ضيدان كحط

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 566.0جامعة واسط/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3628

 221941251008محمد نعيم ياسين فجر

احيائي ثانوية ابن رشد المختلطة

 540.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3629

 221952109003حوراء نعيم هاشم خلف

تطبيقي اعدادية الفيحاء للبنات

 514.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3630

 221951007009حسن ويطان حسن عباس

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 493.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3631

 221951255009خالد عبد الجليل ريسان غيالن

تطبيقي اعدادية المسار المختلطة

 487.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3632

 221942153098حوراء صادق محمد عوض

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 504.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3633

 161951042009حسن عبد هللا عباس عبد هللا

تطبيقي اعدادية ام قصر للبنين

 476.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3634

 221952103056وجدان احمد عبد الكاظم والي

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 471.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3635

 221942155037حوراء كامل عبد الرضا كريم

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 501.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

3636

 221941003096عبد هللا حسن مزهر علي

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 496.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

3637

 271942068093زينه حامد قاسم عبد

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 489.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

3638

 221952427024حنان عمار كاظم صياح

تطبيقي ثانوية سما ذي قار للبنات

 479.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

3639

 221921342003صاحب محمد موسى صاحب

ادبي ثانوية الهداية المختلطة

 535.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية القانون

3640

 221922180006مروه طالب خضر عباس

ادبي ثانوية االمان للبنات

 509.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة ذي قار/كلية القانون

3641

 221921091007عباس علي جواد مجبول

ادبي اعدادية االبرار للبنين

 479.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية القانون

3642

 221942142046ندى عزيز دلي لفته

احيائي ثانوية األنوار األهلية للبنات

 668.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة ذي قار/كلية التمريض

3643

 221942263001اسراء قاسم مطلك امير

احيائي ثانوية الفرقان المختلطة

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة ذي قار/كلية التمريض

3644

 221942170040زهراء عماد شاكر رسن

احيائي اعدادية صدى النجاح للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

3645

 221941039146منتظر نعيم جبار صبر

احيائي اعدادية الكرمة للبنين

 464.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

3646

 221942150046فاطمه حبيب سداوي صوين

احيائي اعدادية الوحدة للبنات

 429.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

3647

 221952425001أستبرق طالب خلف عوض

تطبيقي ثانوية النوارس االهلية للبنات

 442.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

3648

 221952106001أديان امين مسير كاظم

تطبيقي اعدادية تونس للبنات

 428.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

3649

 221921059014حيدر فاضل صكبان نزال

ادبي ثانوية الصادقون للبنين

 500.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3650

 221922149010تبارك كريم عبد هللا شلش

ادبي اعدادية الناصرية للبنات

 470.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3651

 221921047087عبد هللا حيدر غالب علي

ادبي اعدادية المختار للبنين

 468.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3652

 221921221007ظاهر مطشر عيدان علي

ادبي ثانوية الضحى المختلطة

 455.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3653

 221921048006اكرم رحيم شناوه زغير

ادبي اعدادية  14تموز للبنين

 452.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3654

 161921131006مهدي نبيل مسلم داود

ادبي ثانوية االمين الصادق االهلية للبنين

 451.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3655

 221941046075محمد مجيد كاظم عاشور

احيائي اعدادية الفهود للبنين

 493.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3656

 221942136054فاطمة حامد كاظم عبد العالي

احيائي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 484.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3657

 181942243028ساره حميد جاسم خلف

احيائي ثانوية آشور للبنات

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3658

 221941311089يوسف ظاهر صبح حسين

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 464.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3659

 221942162095ميامي حيدر ياسر حسين

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 459.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3660

 221951036046عباس جياد جودة حسين

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 497.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3661

 221952103052نور الهدى عريبي حميد صويل

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 472.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3662

 161951007062زين العابدين عودة حمود نغماش

تطبيقي اعدادية البصرة للبنين

 457.0قبول مباشر

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

3663

 221942157050زينب باسم شنته مري

احيائي اعدادية الوركاء للبنات

 618.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة
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3664

 221941275017طالب عباس عبد الحسين حافظ

احيائي ثانوية القائم (عج) المختلطة

 559.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3665

 221942413068مهتدى رفيع وطين منخي

احيائي اعدادية القوارير للبنات

 557.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3666

 221942170073فاطمه يونس ناصر سلطان

احيائي اعدادية صدى النجاح للبنات

 553.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3667

 221941216022موسى صبيح عواد خليف

احيائي ثانوية البدر المختلطة

 551.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3668

 221942155095فاطمة جبار كيطان صخي

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 549.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3669

 221942141023االء حامد موسى عذافه

احيائي ثانوية شمس العلوم األهلية للبنات

 542.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3670

 221942184013سجى خلف رحيم جار هللا

احيائي ثانوية تبارك اللبنات

 537.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3671

 221942146003اسيل خيون خليل داخل

احيائي ثانوية الهدى للبنات

 533.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3672

 221942321124فاطمه شاكر محيسن حاجم

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 529.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3673

 291941400026كاظم محمد فرج منصور

احيائي الخارجيون

 519.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3674

 241941034024عايد حيدر هادي جبار

احيائي ثانوية الرافدين للبنين

 512.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3675

 221942169026سراج والي جعفر شندول

احيائي اعدادية النيل للبنات

 510.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3676

 221942165051زهراء عالء عبد الحسين ورش

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 507.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3677

 251941044256علي نصير راضي عليوي

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 505.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3678

 221951332005سجاد عدنان فاضل شيحان

تطبيقي ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنين

 597.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3679

 221951036033رحمن مراد كاظم دعيم

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 585.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3680

 221951077068محمد فيصل احمد ايدع

تطبيقي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنين

 556.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3681

 221951076019سجاد مهدي خضر عباس

تطبيقي ثانوية المعارج األهلية للبنين

 531.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3682

 221951300179محمد عبد هللا حسين جويد

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 525.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3683

 221952187006حوراء سعد قاسم سعيد

تطبيقي ثانوية االشراق اللبنات

 515.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3684

 221951216004حسين عباس شهد جابر

تطبيقي ثانوية البدر المختلطة

 500.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3685

 221952102061هدى صالح ثجيل بديوي

تطبيقي ثانوية الفردوس االولى للبنات

 498.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3686

 221951300147عمار علي جبار عوفي

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 494.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3687

 221922194021زينب صالح عبد الحسين داخل

ادبي ثانوية شبعاد للبنات

 616.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3688

 121922099081نبأ علي حسب حسين

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 569.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3689

 221921086076ماجد عزيز عبد الحسين مهبش

ادبي اعدادية الشهيد ستار مريد للبنين

 541.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3690

 221922152010بنين كاظم عبد مكتوب

ادبي اعدادية ام البنين للبنات

 540.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3691

 221921078015علي مجيد كريم زاهي

ادبي ثانوية الجهاد للبنين

 532.0جامعة الكوفة/كلية التربية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3692

 221922388007دعاء شناوه محمد جاسم

ادبي ثانوية البتول للبنات

 503.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3693

 221921005032سجاد سعدون صعيوج كاظم

ادبي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 487.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3694

 221922227007فاطمه باسم عبد الحسن حمزه

ادبي ثانوية تل الزعتر المختلطة

 486.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3695

 291921109058طالب رحيم عبد العباس حمود

ادبي اعدادية ابي العالء المختلطة

 480.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3696

 221921041052كرار خالد عامر سلمان

ادبي اعدادية العكيكة للبنين

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3697

 221922219003جنان حسين دخيل جبر

ادبي ثانوية الفرزدق المختلطة

 469.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3698

 161921112009باقر عبد الكاظم باقر يحيى

ادبي اعدادية فتى االسالم للبنين

 466.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3699

 291921018003جاسم حوير بشير محمد

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 441.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3700

 291922079048ساره ناصر عربي نايف

ادبي ثانويه المصابيح للبنات

 440.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية
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3701

 221921311068علي محمد هادي كزكوز

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 439.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3702

 221922158035مريم مساعد محسن شمخي

ادبي اعدادية عشتار للبنات

 436.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3703

 291921028069سجاد دوهان حسين جاسم

ادبي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 436.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3704

 291921017117ضرغام مكي سلمان نفاط

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 436.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3705

 221922134022ضحى محسن يونس سموم

ادبي اعدادية الشموخ للبنات

 436.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3706

 221942170069فاطمه لفته حسين جدران

احيائي اعدادية صدى النجاح للبنات

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3707

 221942142032فاطمة جواد كاظم طارش

احيائي ثانوية األنوار األهلية للبنات

 619.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3708

 221942190140زينب محمد عدوان عبود

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 580.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3709

 221942209133فاطمه عبد الكاظم محمد جعفر

احيائي اعدادية السوق للبنات

 577.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3710

 221942163050عبير حسن سرحان تمر

احيائي اعدادية بردى للبنات

 570.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3711

 221942214029نوال جبار عويد جار هللا

احيائي ثانوية االيمان المختلطة

 561.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

3712

 221922188005حوراء غالب سالم داود

ادبي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

 528.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

3713

 221922188019منتهى مزهر شفيدخ حبيب

ادبي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

 469.0جامعة ذي قار/كلية القانون

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

3714

 221922194027طيبه تحسين عالوي عبد الواحد

ادبي ثانوية شبعاد للبنات

 441.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

ادبي اعدادية صدى النجاح للبنات

 437.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

 599.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة
جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

بتول حسين ياسر زوير

3715

221922170009

3716

 221942188002االء خالد جاسم حمود

احيائي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

3717

 221942183035زمرد فاضل جالب هليل

احيائي ثانوية التحرير اللبنات

 582.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

3718

 221942143247فاطمة محل جاسم جابر

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 525.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

3719

 221942109005ازل زكي جعفر موسى

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 486.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

3720

 221942321104شهالء صالح مهدي منذر

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 467.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

3721

 221952392031كوثر جواد مهيدي صباح

تطبيقي ثانوية االستبرق للبنات

 470.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال

3722

 221921047004احمد امين عبد علي حسين

ادبي اعدادية المختار للبنين

 462.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية اآلداب

3723

 221921011028عبد هللا شعالن عبد عيسى

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 437.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة ذي قار/كلية اآلداب

3724

 291921018028علي عامر رويضي ظاهر

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 426.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة ذي قار/كلية اآلداب

3725

 221921041026سجاد هادي ياسين سرحان

ادبي اعدادية العكيكة للبنين

 422.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة ذي قار/كلية اآلداب

3726

 221921311022حسين كريم محسن والي

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 421.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة ذي قار/كلية اآلداب

3727

 221941275014سامي سعد طعيمه دخيل

 479.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة ذي قار/كلية اآلداب

3728

 221922388018ضحى خالد عبد الرزاق عبد النبي

 431.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

3729

 251941207003امجد شهيد كامل كريم

 449.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

3730

 221822168049فاطمه هادي جوده شاهين

ادبي اعدادية الرفاعي للبنات

 440.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

3731

 221922136006تبارك هاشم محمد صابط

ادبي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 421.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

3732

 261921017012جعفر صادق جاسم عبد هللا

ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 420.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

3733

 291941007035امجد ساجت فنجان دريسي

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 462.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

3734

 221942255005حنان كاظم سرحان حسن

احيائي اعدادية المسار المختلطة

 459.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

3735

 241921008057مسلم اكرم عبد السادة علي

ادبي اعدادية الدغارة للبنين

 441.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3736

 281921012015حسين جهاد حسون عطوان

ادبي ثانوية دجلة للبنين

 435.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3737

 221921069013علي عماد عبد الرضا كاظم

ادبي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 429.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة ذي قار/كلية األعالم

احيائي ثانوية القائم (عج) المختلطة
ادبي ثانوية البتول للبنات
احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين
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3738

 291921106015سلمان كريم جياد حمود

 423.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3739

 221941307004اثير راضي خيون ماحصل

احيائي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 483.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3740

 221942321038حنين نجاح ذياب موسى

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 479.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3741

 241942220509نور الهدى عالء حسين جنديل

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 452.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3742

 161942264002اخالص حسين مزيد عناد

احيائي ثانوية االمام محمد الباقر(ع) االهلية للبنات

 450.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3743

 261941028085كرار علي خلف بنور

احيائي اعدادية الحسين للبنين

 447.0جامعة واسط/كلية الزراعة

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3744

 221941028048عبد الرزاق عبد الحسين عذاب علي

احيائي اعدادية الرفاعي للبنين

 445.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3745

 221941001071علي ناظم نجم مطرود

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 441.0جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3746

 221952116020نور الهدى طالب ثويني لعيبي

تطبيقي اعدادية سكينة للبنات

 469.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3747

 161951004058محمد حسين رضيوي بشارة

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 440.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

جامعة ذي قار/كلية األعالم

3748

 201941032008ايمن جاسم محمد فيض

احيائي ثانوية كوزلو بابا للبنين

 691.0جامعة كركوك/كلية الطب

جامعة كركوك/كلية الصيدلة

3749

 171951008079عبد الستار عبد الجبار محمد حميد

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 557.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني

3750

 201951019015ايوب نوري ابراهيم مصطاف

تطبيقي اعدادية الحويجة للبنين

 505.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3751

 201951067003ايسر طارق مدهر نويديس

تطبيقي اعدادية الشهيد نزهان الجبوري للنازحين

 498.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3752

 201951303052علي حسين علي توفيق

تطبيقي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 492.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3753

 201942180006ابتسام حسين محمود حمادة

احيائي اعدادية كلية كركوك للبنات

 615.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3754

 201951005045محمد صفاء نوفل عواد

تطبيقي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 612.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3755

 211951229020محمد نواف حسين علي

تطبيقي ثانوية بردى للبنين

 639.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3756

 281951102010قحطان سعيد عاشور طاهر

تطبيقي ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطة

 630.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3757

 271951008024حسين علي كاظم حمود

تطبيقي اعدادية نهر العلقمي للبنين

 630.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3758

 171951018001أزهر محمد ذياب محمد

تطبيقي اعدادية سارية للبنين

 628.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3759

 231951005044محمد عبد العباس حسن حميد

تطبيقي اعدادية الفيحاء للبنين

 627.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3760

 251951001031حسن علوان شاكر عبد هللا

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 625.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3761

 231951067063محمد جعفر جبار رشيد

تطبيقي اعدادية الجامعة للبنين

 624.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3762

 221951065024مصطفى باسم عذاب كزار

تطبيقي ثانوية األنوار األهلية للبنين

 624.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3763

 231951018015ذو الفقار سعد عبد االمير فنجان

تطبيقي ثانوية الدستور للبنين

 622.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3764

 151951009013حيدر صباح صاحب شلش

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 619.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

3765

 201942134080مريم غفار الياس خضر

احيائي ثانوية اليقظة للبنات

 637.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

جامعة كركوك/كلية العلوم

3766

 201942334002ئاسيا جالل جوهر امين

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 636.0جامعة تكريت/كلية التمريض

جامعة كركوك/كلية العلوم

3767

 311942047039بسمه توفيق سلطان يونس

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 615.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية العلوم

3768

 201942114008الهام احمد عبد هللا صالح

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 593.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

جامعة كركوك/كلية العلوم

3769

 321942020059ضحى نادر خميس غالم

احيائي ثانوية كرميان للبنات

 592.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

جامعة كركوك/كلية العلوم

3770

 201942124014اطياف ابراهيم جبار صالح

احيائي اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

 591.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية العلوم

3771

 201942363001به ناز شادي محمد شريف نادر

احيائي ثانوية حسار الكبير المختلطة -كردية

 590.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

جامعة كركوك/كلية العلوم

3772

 171941224045محمد كاظم احمد خلف

احيائي ثانوية االخوة للبنين

 586.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية العلوم

3773

 171941018052حسام اخضير محمد امحيمد

احيائي اعدادية سارية للبنين

 580.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة كركوك/كلية العلوم

3774

 191951020083محمد مهدي عجاج سليمان

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنين

 609.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية العلوم
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3775

 201951259194علي هالل حميد جبر

تطبيقي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 598.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية

جامعة كركوك/كلية العلوم

3776

 201951025017عبد الكريم علي جاد هللا صالح

تطبيقي اعدادية بدر الكبرى للبنين

 559.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية العلوم

تطبيقي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 540.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية العلوم

 537.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة كركوك/كلية العلوم
جامعة كركوك/كلية العلوم

تارا برهان فرج زينل

3777

201952334027

3778

 201952139027زينب داود حميد نصيف

تطبيقي اعدادية البيداء للبنات

3779

 201952102001أسيا نهاد فاضل رفيق

تطبيقي اعدادية الواسطي للبنات

 530.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3780

 201952334050سازان مجيد محي الدين صالح

تطبيقي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 517.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة كركوك/كلية العلوم

3781

 201951025025عمر ابراهيم محمد سليمان

تطبيقي اعدادية بدر الكبرى للبنين

 515.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية العلوم

3782

 201951025005احمد خليل ابراهيم فاضل

تطبيقي اعدادية بدر الكبرى للبنين

 492.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية العلوم

3783

 201952345030سندس اسعد محمد حميد

تطبيقي اعدادية نيركز للبنات دراسة كردية

 487.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

جامعة كركوك/كلية العلوم

3784

 201951309005احمد هادي محمد عزيز

تطبيقي ثانوية روناكي للبنين دراسة كردية

 485.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية العلوم

3785

 161951126001ابراهيم عبد الشهيد علي سلطان

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنين

 483.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

جامعة كركوك/كلية العلوم

3786

 201952226002منار محمود خضر بكر

تطبيقي ثانوية القصواء المختلطة

 477.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية العلوم

3787

 201941045020مسعود ميرزا صابر جبار

احيائي اعدادية الشورجة للبنين -دراسة عربية

 585.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3788

 201941302098علي سرتيب سعيد علي

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 576.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3789

 201942137005اسماء ياوز يوسف صالح

احيائي ثانوية النصر للبنات

 573.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3790

 201942395060سنبل عبد السالم محمد قادر

احيائي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 557.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3791

 201942141012االء ماهر عباس فرحان

احيائي ثانوية الخنساء للبنات

 513.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3792

 201952114025زينب ماجد محمد رحيم

تطبيقي ثانوية الحريري للبنات

 492.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3793

 201951312111يوسف احمد خورشيد رشيد

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 485.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3794

 201952352003االء فرهاد رشيد ولي

تطبيقي اعدادية شنه للبنات دراسة كردية

 474.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3795

 311921011001احمد جمال مجيد رشيد

ادبي ثانوية حمرين للبنين

 562.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3796

 201921081045مصطفى جمعة عبد الرحمن رمضان

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 505.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3797

 201921365003اسماعيل ازاد صمد احمد

ادبي اعدادية سه رزي المختلطة -كردية

 504.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3798

 201921060009نائب ابراهيم خليل ابراهيم

ادبي ثانوية الزيتون االخضر للبنين

 489.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3799

 201941390090محمد عمر جبار محمد امين

احيائي اعدادية بارش للبنين-تركماني

 571.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3800

 201941302003ئاري ميروان شهاب حمه صالح

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 498.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3801

 201952334002أفان حسين عبد هللا محمد

تطبيقي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 581.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3802

 201951006007احمد محمد عبد الواحد حمود

تطبيقي اعدادية الصدر للبنين

 556.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

3803

 131922092063فاطمة عبد الهادي شكر شوكت

ادبي اعدادية البسالة للبنات

 546.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3804

 261922087035زينب عبد االمير هادي عبيد

ادبي اعدادية النعمانية للبنات

 466.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3805

 211922178058غيد علي عبد الحكيم سليمان

ادبي اعدادية الطيبات للبنات

 461.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3806

 201922352021شيني جمعه طاهر قادر

ادبي اعدادية شنه للبنات دراسة كردية

 453.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3807

 201921311045ريبين رشيد احمد صابر

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 450.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3808

 201922352019شاكول فاضل حسن عبد القادر

ادبي اعدادية شنه للبنات دراسة كردية

 450.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3809

 201921237003سبع حسين ابراهيم علي

ادبي ثانوية رنجي المختلطة

 449.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3810

 201921311042ره وه ند منصور قادر فتاح

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 439.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3811

 311922038033مأب محمد ابراهيم علي

ادبي ثانوية سيوان للبنات

 438.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية
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3812

 311921003011علي فيصل جاسم صلبي

ادبي ثانوية سيوان للبنين

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3813

 141922222036زينب علي موال وشاح

ادبي ثانوية الوركاء المسائية للبنات

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3814

 111921054015حسين عارف مصطفى شنيار

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 427.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

3815

 181941035021بهاء الدين لطيف حسين علي

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 672.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

جامعة كركوك/كلية التمريض

3816

 201941390055علي اسماعيل عمر محمد

احيائي اعدادية بارش للبنين-تركماني

 670.0جامعة كركوك/كلية التمريض

جامعة كركوك/كلية التمريض

3817

 201942365022ريان برهان نبي حسن

احيائي اعدادية سه رزي المختلطة -كردية

 658.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

جامعة كركوك/كلية التمريض

3818

 181941035019بسام حسن جساب لطيف

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 548.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

3819

 201942139104نباء حمود عبدهللا حسن

احيائي اعدادية البيداء للبنات

 484.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3820

 201942331104ساره صديق سواره شاه سوار

احيائي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 460.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3821

 201941022047سيف احمد جاسم محمد

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 442.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3822

 201942138053زيان رفعت عزيز محي الدين

احيائي اعدادية نور العراق للبنات

 435.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3823

 181942182070علياء اسماعيل ابراهيم صالح

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 434.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3824

 181942254016زهراء احمد محمود صالح

احيائي ثانوية االماني للبنات

 431.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3825

 211942176001اسماء ابو بكر علي عبد هللا

احيائي ثانوية فريشتة للبنات

 428.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3826

 201952117025مأرب هدايت علي رضا محمد علي

تطبيقي اعدادية الهدى للبنات

 450.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3827

 201951048027حسين علي خير هللا فيض هللا

تطبيقي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 441.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3828

 201951250053مهند علي احمد حماد

تطبيقي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 435.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

جامعة كركوك/كلية الزراعة

3829

 201941207008ياسين حسين ياسين نجم

احيائي ثانوية المعتصم المختلطة

 440.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

3830

 101921014004أحمد احسان عبد الحميد حسن

ادبي اعدادية القدس للبنين

 495.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

3831

 201921201032محمد حسين محمد عالوي

ادبي ثانوية الفاروق المختلطة

 472.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

3832

 201921017022علي احسان علي احمد

ادبي اعدادية داقوق للبنين

 466.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

3833

 171941080083عزام وعد هللا عبد الرحمن احمد

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 495.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

3834

 201942160024بتول محمود محمد علي جنيد

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 483.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

3835

 201941206005ايمن تركي عواد حنو

احيائي ثانوية الخان المختلطة

 470.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

3836

 201951017036محمود نوري محمد توفيق

تطبيقي اعدادية داقوق للبنين

 473.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

3837

 201922368006سروه تاجر مجيد محمود

ادبي ثانوية طوبزاوة المختلطة  -الدراسة الكردية

 454.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3838

 201922332042نورهان احمد محمد فتح هللا

ادبي ثانوية زالة للبنات دراسة كردية

 451.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3839

 201942346055فردوس عبد هللا شهوار عمر

احيائي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 520.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3840

 201942134085مناهل معن محمد ابراهيم

احيائي ثانوية اليقظة للبنات

 518.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3841

 201942363009ماردين صبحي محمود علي

احيائي ثانوية حسار الكبير المختلطة -كردية

 514.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3842

 181942203040سحر سالم فرمان سلمان

احيائي ثانوية دمشق للبنات

 512.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3843

 201942282182مريم عبد هللا صالح محمود

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 506.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3844

 201941003087محمد حمد عبد هللا محمد

احيائي اعدادية الجهاد للبنين

 497.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3845

 201941016017عبد القادر خليل ابراهيم ضاحي

احيائي ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 497.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3846

 201942334152سميه حكيم رحيم وادي

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 492.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3847

 181942383071شاجوان سيروان خورشيد جوهر

احيائي ثانوية كوردستان للبنات  -دراسة كردية

 492.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3848

 181941035151مهند محمد فاضل ابراهيم

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 473.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة
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3849

 201942348014شيماء احمد حسين عارب

احيائي ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كردية

 472.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3850

 201952034001سمية رمضان نايف محمد

تطبيقي ثانوية المهيري للبنين

 526.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3851

 201952106013سجى نيسان ابراهيم محمد

تطبيقي اعدادية الشهباء للبنات

 468.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3852

 201951057016عبد هللا حقي اسماعيل صالح

تطبيقي ثانوية العرفان للبنين

 455.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3853

 201951051001احمد عباس علي طاهر

تطبيقي اعدادية توركمن ئيوي للبنين

 454.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

3854

 201942102003ابتهال زيدان خلف علي

احيائي اعدادية الواسطي للبنات

 609.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3855

 201942340075كزال هرزاني رضا حمه صالح

احيائي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 585.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3856

 201942124070عذراء علي حسن علي

احيائي اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

 582.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3857

 201942161002أمال حسن نعمه حماده

احيائي ثانوية الهناء للبنات

 579.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3858

 201942342006اشنا صابر عباس شريف

احيائي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 579.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3859

 201942125009حياة صبري عبدالعزيز رشيد

احيائي ثانوية الصفوة للبنات

 578.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3860

 201941238035مهند محمد زيدان خلف

احيائي ثانوية حوض  7 /المختلطة

 578.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3861

 201941259311محمود نايف احمد محمد

احيائي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 576.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3862

 201942332009ايمان علي حسين كاكه علي

احيائي ثانوية زالة للبنات دراسة كردية

 572.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3863

 181942383009االء ايوب فتاح محمد

احيائي ثانوية كوردستان للبنات  -دراسة كردية

 568.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3864

 201942338002أمنه كانبي صابر احمد

احيائي ثانوية هه وري للبنات -الدراسة الكردية

 567.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3865

 201942144054منال قحطان احمد دودح

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 560.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3866

 181942181026نور باسل جهاد مهدي

احيائي اعدادية طوز للبنات

 558.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3867

 181942182024بسمة جالل عبيد وادي

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 556.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3868

 171941115024محمد فتحي حسن عبد هللا

احيائي اعدادية العياضية للبنين

 555.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3869

 201941211021محمد علي محمد خلف

احيائي اعدادية العيصالنة المختلطة

 555.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3870

 201941019042حسين محمود عبد اللطيف صبح

احيائي اعدادية الحويجة للبنين

 555.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3871

 181941009031عبد الرحمن عدنان محمد محمود

احيائي ثانوية ابن خلدون للبنين

 553.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3872

 201941088012عبد هللا محمد لطيف جاسم

احيائي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنين

 549.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3873

 201942334083دنيا غازي عبد هللا احمد

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 546.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3874

 201942114017جنه عامر عمر بايز

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 539.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3875

 201941019113عمر محمد عبد هللا محمد

احيائي اعدادية الحويجة للبنين

 534.0جامعة ديالى/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3876

 201941022138مصطفى عطا هللا جدوع عناد

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 531.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3877

 171941083037محمد أحمد محمد فتاح

احيائي ثانوية بعويزة للبنين

 530.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3878

 181942179002ايمان علي طعمه مهدي صالح

احيائي ثانوية حليمة السعدية للبنات

 527.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3879

 201941022071عبير سلمان داود حسين

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 525.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3880

 201941259112زكريا عزيز خالد حميد

احيائي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 525.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3881

 111952075012رغد علي حسين رضا

تطبيقي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 533.0جامعة بغداد/كلية القانون

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3882

 201951208001بالل محمد ابراهيم عطيه

تطبيقي ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطة

 516.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3883

 201952154025نور مظلوم صادق عباس

تطبيقي ثانوية ام البنين للبنات

 487.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3884

 201951259030احمد علي احمد علي

تطبيقي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 486.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3885

 201952333040مروه فاخر محمد رضا اكبر

تطبيقي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 479.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة
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3886

 201951235012محمد صالح خضر سليم

تطبيقي ثانوية غمدان المختلطة

 479.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3887

 201952106014سفانه لؤي صبري محمود

تطبيقي اعدادية الشهباء للبنات

 478.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3888

 201952200003شاهناز جبار حسين عالوي

تطبيقي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 475.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3889

 201951074015طه عادل طاهر عبد الوهاب

تطبيقي ثانوية بارالق اساس للبنين-دراسة تركمانية

 475.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

3890

 201922401044نور نبيل قادر عبدهلل

ادبي الخارجيات

 616.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3891

 131922070047شدن حسين علي حسين

ادبي اعدادية بغداد للبنات

 543.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3892

 201921077053عبد العزيز فاضل عواد ششو

ادبي اعدادية  1حزيران للبنين

 527.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3893

 201921079054محمد مكايل محمد محي الدين

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 512.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3894

 181922383010باكستان حميد خورشيد مجيد

ادبي ثانوية كوردستان للبنات  -دراسة كردية

 499.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3895

 201921259011اثير علي حمد خلف

ادبي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 481.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3896

 131922107051روال طارق محمد سالم

ادبي اعدادية يافا للبنات

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3897

 211921039013علي حمزة سالم اسماعيل

ادبي اعدادية المقدادية للبنين

 469.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3898

 201921023029عزالدين اسعد محمد ظاهر

ادبي اعدادية الرياض للبنين

 464.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3899

 201941255021فتاح ياسين علي خلف

احيائي ثانوية الزاب المسائية للبنين

 594.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3900

 201942355007ايمان عمر محمد سعيد

احيائي ثانوية شيرين للبنات دراسة كردية

 582.0جامعة كركوك/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3901

 201941005015زيد احمد ابراهيم ثالج

احيائي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 567.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3902

 201942363005سارا فاخر عمر اسعد

احيائي ثانوية حسار الكبير المختلطة -كردية

 536.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3903

 181942182033دنيا علي عبدالكريم احمد

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 535.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

3904

 201921079043قاسم محمد حميد برغش

 444.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3905

 201922127013نور عبد هللا خليل احمد

ادبي ثانوية العلياء للبنات

 438.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3906

 211921250020يحيى خضير منصور حسين

ادبي ثانوية الزهراوي المختلطة

 433.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3907

 201921202014نزهان صالح عواد سلطان

ادبي ثانوية الملحة المختلطة

 431.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3908

 201921252013حازم محمد عبد هللا وسمي

ادبي ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطة

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3909

 201921202008علي ياسين خلف جمعة

ادبي ثانوية الملحة المختلطة

 428.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3910

 201921200014محمد عبد هللا ثابت صالح

ادبي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 427.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3911

 201921023024عاشج شهاب احمد عالوي

ادبي اعدادية الرياض للبنين

 426.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3912

 201921224002ابراهيم محمد حسين عزيز

ادبي ثانوية تركالن للبنين

 424.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3913

 181922383060نوال رحمة هللا عمر محمد

ادبي ثانوية كوردستان للبنات  -دراسة كردية

 424.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية اآلداب

3914

 261921017017حسن علوان حسين ثامر

ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 595.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

3915

 171921053013صباح حسين عطية محمد

ادبي ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنين

 570.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

3916

 201922354022خالت قابل هرزاني عبد هللا

ادبي ثانوية باخان للبنات دراسة كردية

 564.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

3917

 221921086063علي حسين ناصر ياسر

ادبي اعدادية الشهيد ستار مريد للبنين

 533.0قبول مباشر

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

3918

 201922362011مروه شوان طه محمد مصطفى

ادبي اعدادية شوان المختلطة  -كردية

 449.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

3919

 201922114042نور محمد قادر غني

ادبي ثانوية الحريري للبنات

 442.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

3920

 201921307012علي مجيد احمد شريف

ادبي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 426.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

3921

 201942143005اسراء سالم رمضان فرحان

احيائي ثانوية التون صو للبنات

 493.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

3922

 261952097032سارة فرهود عويز عكله

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 601.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة

ادبي اعدادية الواسطي للبنين
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3923

 271951021045ولي باسم عبد االمير كاظم

تطبيقي اعدادية المباهلة للبنين

 572.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة

3924

 261951007048علي عبد رزوقي عكلة

تطبيقي اعدادية العزة للبنين

 562.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3925

 221951051060وليد خالد عريبي كاظم

تطبيقي اعدادية القيثارة للبنين

 546.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3926

 261951008032مقتدى جاسم غايب سعيد

تطبيقي اعدادية النعيم للبنين

 543.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3927

 261952115020فاطمه شبوط عبد فارس

تطبيقي اعدادية المناهل للبنات

 536.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3928

 261952097042ضحى عباس فيصل عبود

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 531.0جامعة واسط/كلية العلوم

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3929

 281951011015اسماعيل محمد عبد هللا عطية

تطبيقي اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 518.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3930

 221951358011محمد يونس محمد كاظم

تطبيقي ثانوية السبطين االهلية للبنين

 516.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3931

 221951358014يوسف حسن جابر دخينه

تطبيقي ثانوية السبطين االهلية للبنين

 514.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3932

 221951021102ميثم محمد موسى عزيز

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 511.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3933

 221951052007حسين علي محسن مشرف

تطبيقي ثانوية الحقيقة للبنين

 504.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3934

 271951034014سجاد كاظم عباس ابراهيم

تطبيقي ثانوية البساط االخضر للبنين

 499.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3935

 281952081031زينب نجم عبد غانم

تطبيقي ثانوية المشكاة للبنات

 498.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3936

 161951031010حسن نوري عبد اللطيف حمد

تطبيقي اعدادية الصادق للبنين

 497.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3937

 221951382015صادق سلمان ابديوي فندي

تطبيقي ثانوية جرف النصر االهلية للبنين

 496.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

3938

 281951151313سجاد محمد مهاوي علي

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 532.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3939

 281952050017زهراء جاسم شبوط حميد

تطبيقي ثانوية النضال للبنات

 516.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3940

 281951016141محمد ريسان عيسى غاوي

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 503.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المضخات

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3941

 281951151633محمد عودة ماهود حمود

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 500.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3942

 291951007180مصطفى سلمان سوادي كاظم

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 493.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3943

 261942102035جيالن عبد الحسين محمد علي

احيائي اعدادية ذات النطاقين للبنات

 631.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3944

 221942143142زهراء عبد هللا جابر حسين

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 626.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3945

 161951394006حسين ثائر عبيد شفلح

تطبيقي ثانوية نور الجوادين االهلية للبنين

 520.0جامعة البصرة/كلية العلوم

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3946

 281951016176موسى رحيم غانم عنيد

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 503.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المضخات

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3947

 281951044045حيدر طالل حسن صالح

تطبيقي اعدادية جعفر النقدي للبنين

 498.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3948

 261942080009احالم حمزة لفته فزاع

احيائي اعدادية االوائل االهلية للبنات

 670.0جامعة بغداد/كلية التمريض

جامعة واسط/كلية العلوم

3949

 261942109024تبارك جوير جهيد جازع

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 635.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة واسط/كلية العلوم

3950

 261942109016ايات رشيد سوزه عبد علي

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 621.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة واسط/كلية العلوم

3951

 261942086094زينب محمد اسماعيل بكيش

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 588.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

جامعة واسط/كلية العلوم

3952

 261942138005رحاب سلمان حواس حمود

احيائي ثانوية قبلة االحرار للبنات

 582.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة واسط/كلية العلوم

3953

 261941009128محمد سامي صاحب حسين

احيائي اعدادية النعمانية للبنين

 571.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة واسط/كلية العلوم

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 567.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية العلوم

 567.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة واسط/كلية العلوم
جامعة واسط/كلية العلوم

زينب نزار جبار شيال

3954

241942115027

3955

 211941028025عبدهللا عقيل وهيب علي

احيائي اعدادية البعثة النبوية للبنين

3956

 231941006067سجاد فالح كاظم جلوب

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 565.0جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

3957

 261941011135محمد عيسى خلفه علي

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 556.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة واسط/كلية العلوم

3958

 261951004042ماجد عبد الحسن حسين محان

تطبيقي اعدادية الكرامة للبنين

 624.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

جامعة واسط/كلية العلوم

3959

 261951021017فالح عبد الحسن فرحان كريم

تطبيقي اعدادية بدرة للبنين

 568.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة واسط/كلية العلوم
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3960

 281951400002احمد كريم حميد عبدل

تطبيقي الخارجيون

 493.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة واسط/كلية العلوم

3961

 261952401002اسيا صاحب كريم محمد

تطبيقي الخارجيات

 480.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

جامعة واسط/كلية العلوم

3962

 281951009033حيدرة علي محمد عيسى

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 473.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة واسط/كلية العلوم

3963

 231941162021كاظم كريم جياد عبيس

احيائي ثانوية ام قصر المختلطة

 543.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3964

 261942109029حنين مفيد مجيد دريب

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 539.0جامعة واسط/كلية القانون

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3965

 231941251169صادق جواد كطران كاظم

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 518.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3966

 261941022074سيف علي حسين سويبط

احيائي اعدادية سعيد بن جبير للبنين

 515.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3967

 261942090024رفل حبيب علي مجيد

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 512.0جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

3968

 261922089016زهراء علي صغير محمد

ادبي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 564.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية القانون

3969

 261922103022سجى عبادي عاشور مراد

ادبي اعدادية الزاكيات للبنات

 553.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية القانون

3970

 261942111014رسل سعد مطير محي

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنات

 527.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

جامعة واسط/كلية القانون

3971

 261942099009بنين عالوي حميد محمد

احيائي ثانوية العزة للبنات

 535.0جامعة واسط/كلية القانون

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

3972

 261941038029حسن فالح عباس دلي

احيائي ثانوية نبع العلوم األهلية للبنين

 520.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

3973

 261942098024سالي جمال صيهود جلوب

احيائي ثانوية الدبوني للبنات

 492.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

3974

 261942089008اسراء ذياب اكريم عبد الحسين

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 494.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة واسط/كلية الزراعة

3975

 231941219004امير احمد سلمان جاسم

احيائي ثانوية شهداء الشوملي المختلطة

 442.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة واسط/كلية الزراعة

3976

 261941002049علي الهادي فراس هادي عبد السيد

احيائي اعدادية التحرير للبنين

 441.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة واسط/كلية الزراعة

3977

 261952111009هدى عمار جواد كاظم

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنات

 461.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية الزراعة

3978

 261951038011عبد هللا محمد عبود هليل

تطبيقي ثانوية نبع العلوم األهلية للبنين

 436.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

جامعة واسط/كلية الزراعة

3979

 141922083019غفران عواد سلمان ثجيل

ادبي ثانوية الفضائل للبنات

 551.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3980

 261922116005زهراء بشار عبد المهدي كمر

ادبي ثانوية بلقيس للبنات

 534.0جامعة واسط/كلية القانون

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3981

 261921026014حسين وليد حسين علي

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 508.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3982

 261922119046هدى عيسى عبيد ساجت

ادبي اعدادية النور للبنات

 506.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3983

 261922091012بتول كريم معن زمام

ادبي اعدادية الحفرية للبنات

 505.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3984

 261921046044مصطفى محمد جاسم حاجم

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 487.0قبول مباشر

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3985

 261921045037عبد هللا غريب صياح جبور

ادبي اعدادية السياب للبنين

 480.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3986

 261921044051مرتضى رحمان علي مطلك

ادبي اعدادية شرف الدين للبنين

 480.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3987

 261921202016علي فارس عجم حساني

ادبي اعدادية الحي المسائية للبنين

 475.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3988

 261921035038عادل جاسم حميد هدهود

ادبي اعدادية االصالة للبنين

 468.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3989

 261921156046ياسر ستار خضير عباس

ادبي ثانوية الغسانية المختلطة

 461.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3990

 261922079035هاجر سلطان داود حزام

ادبي اعدادية عبير العراق للبنات

 456.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3991

 221921376125ناطق علي مسير منصور

ادبي اعدادية المثابرون للبنين

 452.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3992

 261921047143علي هواري كشمر مراح

ادبي اعدادية ابن رشد للبنين

 450.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3993

 261942109022بنين جاسم محمد جهيد

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 505.0جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي اعدادية المناهل للبنات

 502.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 500.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 496.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

زينب هويدي راضي ورجين

3994

261942115020

3995

 261942163002اسراء عيال والي درواخ

احيائي ثانوية الشباب العربي المختلطة

3996

 261941202021حسين علي محمد بدر

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين
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3997

 261942090009ايالف معتز كاظم جاسم

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 492.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3998

 261942089112نبأ ماجد كريم عبيد

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 491.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

3999

 261942110025زينب جواد عداي مراد

احيائي اعدادية العزيزية للبنات

 483.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4000

 261942088061زينب جميل كنيح ثقاب

احيائي ثانوية نبع العلوم االهلية للبنات

 480.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4001

 261942152009زهراء رشيد حسن كريم

احيائي ثانوية الدجيلة المختلطة

 478.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4002

 261942117030شهد بايز عزيز علي

احيائي اعدادية عطر الوالية للبنات

 478.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4003

 261941022132محسن عبد الحسن عبد خنجر

احيائي اعدادية سعيد بن جبير للبنين

 456.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4004

 221951056002حسين راهي خفيف ماشي

تطبيقي ثانوية الوثبة للبنين

 505.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4005

 161951136004حسن علي جمعة جالو

تطبيقي اعدادية الحشد المقدس للبنين

 455.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4006

 291951016034حسين جابر ناصر حسين

تطبيقي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 449.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4007

 221951368001أحمد ابراهيم لطيف عجيل

تطبيقي ثانوية انوار الهدى االهلية للبنين

 447.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4008

 221951018046هيثم علي عبد جابر

تطبيقي اعدادية الشطرة للبنين

 445.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4009

 221951070058عمران كريم خير هللا مطر

تطبيقي اعدادية الصادق للبنين

 443.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4010

 161951371177محمد جاسب عبود مذكور

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 443.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4011

 161951036124يحيى موسى رباط مطلك

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 441.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4012

 271951002165مصطفى كريم عطشان كرم

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 441.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4013

 261951400019منتظر صادق عباس عبد الحسن

تطبيقي الخارجيون

 441.0جامعة الكوفة/كلية االثار

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

4014

 261942107034دعاء علي حبيب عوفي

احيائي اعدادية الحي للبنات

 619.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

4015

 261942098002اخالص مهدي روضان سفاح

احيائي ثانوية الدبوني للبنات

 571.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

4016

 221941358032عون عبد العباس شذر فليح

احيائي ثانوية السبطين االهلية للبنين

 551.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

4017

 261941001204نور علي عبد الستار كاظم

احيائي اعدادية الكوت للبنين

 548.0جامعة واسط/كلية القانون

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

4018

 261942087067زينب مهدي صباح عبيد

احيائي اعدادية النعمانية للبنات

 522.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

4019

 251941046003بندر جابر عبد بندر

احيائي ثانوية بين الحرمين للبنين

 519.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

4020

 291851025070فائز عبد الحسن سحيب خنجر

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 490.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

4021

 221951346006علي نعيم علي معيجل

تطبيقي ثانوية مرج البحرين المختلطة

 482.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

4022

 261922135001اطياف عزيز كامل عزيز

ادبي ثانوية رفيدة االسلمية للبنات

 598.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4023

 231921034017حسين حمزه هادي جبر

ادبي اعدادية الوركاء للبنين

 576.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4024

 261922112003تبارك عبد الجبار نجم روضان

ادبي ثانوية امنة بنت وهب للبنات

 573.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4025

 261922119005ايمان محمد عيدان مطر

ادبي اعدادية النور للبنات

 524.0جامعة واسط/كلية القانون

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4026

 261922116011منتهى محسن علي خلف

ادبي ثانوية بلقيس للبنات

 515.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4027

261921046042

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 497.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4028

 261922135016زينب كريم ساجت مجبل

ادبي ثانوية رفيدة االسلمية للبنات

 493.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4029

 291921010149يوسف خطار كاظم ورهاد

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 493.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4030

 261922078019نبأ صادق هاشم حسن

ادبي اعدادية المودة للبنات

 482.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4031

 221921090019حسين نعيم محسن عذار

ادبي اعدادية الحائر الحسيني للبنين

 482.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4032

 261921056054عبد هللا فليح حسين ناهي

ادبي اعدادية الموفقية للبنين

 481.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4033

 261922153002حوراء سعود صيهود سلمان

ادبي ثانوية الرحمانية المختلطة

 475.0قبول مباشر

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

مرتضى صباح نوري سهيل
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4034

 261921008009حسين علي جاسم كركوش

ادبي اعدادية النعيم للبنين

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4035

 261922085010رسل عالء عبد الحسين لطيف

ادبي اعدادية الصفا للبنات

 467.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4036

 261922140003اسراء شبيب عبود ياسين

ادبي ثانوية ام الكتاب للبنات

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4037

 241921039023كرار صادق خضير جعوال

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 450.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4038

 241922134045هدى محمد كامل عبد

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 448.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4039

 261922135018زينب هاشم فاضل عزيز

ادبي ثانوية رفيدة االسلمية للبنات

 444.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4040

261921017094

يونس رحيم بريج هوير

ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 443.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4041

 211921077069علي السجاد محمد عليوي داود

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 439.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4042

 141921174050عبد هللا قاسم عبيد مغامس

ادبي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 437.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4043

 241921017024تمار فالح حسن هادي

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 437.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4044

 261921046012حمزه عبد الحسن عباس كريم

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4045

 261922078018مها مرتضى مزهر مراد

ادبي اعدادية المودة للبنات

 435.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4046

 211921083017سجاد رشيد حميد داود

ادبي ثانوية االمامة للبنين

 435.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4047

 151921074161محمود علي محمود دوهان

ادبي ثانوية الشروق المسائية للبنين

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4048

 221921374011حسين مجيد مهدي حسين

ادبي اعدادية شمس االمل للبنين

 433.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4049

 261921157039مرتضى عالوي ماجد خلف

ادبي ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطة

 433.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4050

 221921279008سالم ناجي نعمة كون

ادبي ثانوية االمام زين العابدين (ع) المختلطة

 432.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4051

 211921273001اثير كامل رحم حسين

ادبي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 431.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4052

 141921032052محمد كاظم حسين ارزيج

ادبي ثانوية عبد هللا بن عباس للبنين

 431.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4053

 231921213012فارس خالد حبيب محمد

ادبي ثانوية الحيدري المختلطة

 431.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4054

 261922095023مريم جواد مدودي سلطان

ادبي ثانوية فضة للبنات

 430.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4055

 221821052004سيف جبار فالح جياد

ادبي ثانوية الحقيقة للبنين

 430.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4056

 241921022024سجاد صاحب ياسر علك

ادبي ثانوية الصالحية للبنين

 430.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4057

 251921123003حبيب امين علي حبيب

ادبي ثانوية طريق الحسين المختلطة

 429.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4058

 231921056016محمد باقر عالء حسين كاظم

ادبي ثانوية حلب للبنين

 428.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4059

 221921018024عمار ياسر حسين رداد

ادبي اعدادية الشطرة للبنين

 428.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4060

 231922090013تبارك محمود علي عبد الحسين

ادبي اعدادية المدحتية للبنات

 428.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4061

 281921010034حيدر محمد كاظم عودة

ادبي ثانوية علي الشرقي للبنين

 427.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4062

 261921024023علي قاسم حيدر خميس

ادبي ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح 2للبنين

 427.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4063

 261941010215مصطفى شعيبث منصور شخناب

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 615.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4064

 261942103034فاطمة عبد عون صخيل جحيل

احيائي اعدادية الزاكيات للبنات

 611.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4065

 261942115018زينب نعيم نجم جبن

احيائي اعدادية المناهل للبنات

 607.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4066

 261942114012عبير عمار عباس عوده

احيائي ثانوية الكوت االهلية للبنات

 605.0جامعة واسط/كلية العلوم

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4067

 221941307054حيدر صبيح نايف عبد الحسين

احيائي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 572.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4068

 241941010008احمد عداي حمزه مهنا

احيائي اعدادية الحمزة للبنين

 540.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4069

 261942089129هيام سعد عبد هللا محيسن

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 540.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4070

 261942092028حوراء حسب هللا دنان ليلو

احيائي اعدادية الزبيدية للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية
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4071

 261951027046عباس عبد حسن عبد

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنين

 566.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4072

 221951051008حسن جبار قاسم طالك

تطبيقي اعدادية القيثارة للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4073

 161951136023محمود عبد الرضا وادي عجيل

تطبيقي اعدادية الحشد المقدس للبنين

 463.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

4074

 261921159027مصطفى عزيز مهدي جابر

ادبي ثانوية ابن خفاجة للبنين

 501.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية اآلداب

4075

 261921166008صدام حسين علي شياع

ادبي ثانوية ابن سينا المختلطة

 483.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة واسط/كلية اآلداب

4076

 261921018030عبد الحسن عزيز موحان فليح

ادبي اعدادية االحرار للبنين

 425.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية اآلداب

4077

 261942094003اسراء علي محمد علي

 497.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة واسط/كلية اآلداب

4078

 261922110020زينب يونس غضيب حسن

ادبي اعدادية العزيزية للبنات

 473.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

احيائي اعدادية المشكاة للبنات

4079

 261922111022زهراء ناهض صالح حسن

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4080

 221921090006باقر احمد حمود كاظم

ادبي اعدادية الحائر الحسيني للبنين

 447.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4081

 291921153249هيثم رعد ردام ناجي

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 446.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4082

 231921183008احمد كاظم حسين ابراهيم

ادبي اعدادية الجماهير المختلطة

 445.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

ادبي ثانوية الصدرين المختلطة

 436.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

 433.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية
جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

عزيز ناصر عزيز ناصر

4083

221921213007

4084

 281922055023رسل مصطفى كامل محسن

ادبي اعدادية بنت الهدى للبنات

4085

 231922174014هدير عبيد صبيح بريس

ادبي ثانوية البواسل المختلطة

 431.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

4086

 261921024020عباس محمد حمزه دهيدي

ادبي ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح 2للبنين

 431.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4087

 261942079016هاله عبد الزهره ربيع سالم

احيائي اعدادية عبير العراق للبنات

 589.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4088

 261941014021حسين علي مشتت سلمان

احيائي اعدادية العزيزية للبنين

 505.0جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4089

 261942111016زمن عباس عبد يازع

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنات

 486.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4090

 231942090063بيادر محمود حسين علي

احيائي اعدادية المدحتية للبنات

 485.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4091

 261942120102زهراء صدام وسمي شالكه

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

 485.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4092

 231942139055نور الهدى نجم عبيد حسين

احيائي ثانوية النجاة للبنات

 470.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4093

 231941226006حسين خضير عبيس كاظم

احيائي ثانوية االسماعيلية المختلطة

 466.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4094

 231942078006اسراء غالب عبيس دريوش

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 458.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4095

 231941183010حسين عدنان فيصل طراد

احيائي اعدادية الجماهير المختلطة

 457.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4096

 261941023044علي خضير عجمي بطاح

احيائي اعدادية الوادي الخصيب للبنين

 456.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4097

 261841016004احمد راضي مظهر حميد

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 456.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4098

 261952079004زينب صباح هاني رحمه

تطبيقي اعدادية عبير العراق للبنات

 469.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4099

 221951100013حيدر جميل عليوي حسين

تطبيقي ثانوية بغداد االهلية للبنين

 461.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

4100

 261821159022عيسى عارف علي عبد

ادبي ثانوية ابن خفاجة للبنين

 426.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال

4101

 231921186017ضياء صالح محيسن كاطع

ادبي ثانوية الغزالي المختلطة

 425.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال

4102

 261922083045علياء كامل جاسم حلو

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 421.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال

4103

 261922167011نبأ ظافر شمران حميد

ادبي ثانوية البهجة المختلطة

 421.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال

4104

281942059053

ريم نبيل إبراهيم ياسين

احيائي ثانوية العمارة للبنات

 697.0جامعة ميسان/كلية الصيدلة

جامعة ميسان/كلية الطب

4105

 281952051039زينب علي حسين حجي

تطبيقي ثانوية االصالة للبنات

 589.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني

4106

 281951016049حيدر عباس جميل حافظ

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 594.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

4107

 281951032023عباس فاضل محسن ياسين

تطبيقي ثانوية الجهاد للبنين

 584.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء
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4108

 281952055030سرور مطلك فتين شغي

تطبيقي اعدادية بنت الهدى للبنات

 582.0جامعة ميسان/كلية العلوم

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

4109

 281952055060نور وسام كامل خلف

تطبيقي اعدادية بنت الهدى للبنات

 574.0جامعة ميسان/كلية العلوم

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

4110

 281951101018رضا ناصر محمد بدر

تطبيقي اعدادية االرشاد للبنين

 570.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

4111

 281942066027عبير رحيم مطلك فتان

احيائي ثانوية قلعة صالح للبنات

 636.0جامعة ميسان/كلية التمريض

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية

4112

 281942074002اسراء زياره رحيمه جبر

احيائي ثانوية غرناطة للبنات

 624.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية

4113

 281942055067زينه نجم عبد جودة

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 581.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

جامعة ميسان/كلية العلوم

4114

 281951018032سجاد جمعه كارون حسن

تطبيقي اعدادية المشرح للبنين

 567.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة ميسان/كلية العلوم

4115

 281951108005جعفر نعيس فريح سعدون

تطبيقي ثانوية الشيخ الطوسي المختلطة

 557.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة ميسان/كلية العلوم

4116

 281951027018كرار صبيح شنته خشان

تطبيقي ثانوية ميسان للبنين

 543.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ميسان/كلية العلوم

4117

 281951018025حسين يحيى فاضل كاظم

تطبيقي اعدادية المشرح للبنين

 534.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة ميسان/كلية العلوم

4118

 281922071010رجاء جواد خلف فرحان

ادبي ثانوية االقصى للبنات

 597.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية القانون

4119

 281921015034سجاد ذياب راضي حسين

ادبي اعدادية كميت للبنين

 424.0جامعة واسط/كلية اآلداب

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

4120

 281922051020زهراء عبد غانم رزاق

ادبي ثانوية االصالة للبنات

 422.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

4121

 231942168011دعاء حسين جبار عبود

احيائي ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطة

 636.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة ميسان/كلية التمريض

4122

 281951012034ذو الفقار كريم كاظم مربط

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 471.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة ميسان/كلية الزراعة

4123

 281951002053كرار سالم عبد هللا مريهج

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 464.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية الزراعة

4124

 281951001024حسن جمهوري زغير عليوي

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 455.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

جامعة ميسان/كلية الزراعة

4125

 281921046107مهدي كريم هادي صفير

ادبي اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 496.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4126

 281921018021حيدر احمد عبد الرضا سعودي

ادبي اعدادية المشرح للبنين

 488.0جامعة ميسان/كلية القانون

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4127

 281922056069هبه جبار رسن مجمان

ادبي ثانوية البتول للبنات

 463.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4128

 281921108008كاظم ثاني حميد كاظم

ادبي ثانوية الشيخ الطوسي المختلطة

 451.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4129

 281922092052غدير سعد سامي خلف

ادبي ثانوية االرتقاء للبنات

 450.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4130

 281941151110سعد عبد هللا حميد رويح

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 461.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4131

 281952062001ابرار علي محمد محمود

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنات

 473.0جامعة واسط/كلية العلوم

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4132

 281952060048سجى سعيد حميد راضي

تطبيقي اعدادية الفرات للبنات

 472.0جامعة واسط/كلية العلوم

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4133

 281951009012جعفر ماجد خزعل راضي

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 468.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

4134

 221922169013خديجه نعيم محسن محمد

ادبي اعدادية النيل للبنات

 579.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ميسان/كلية التربية

4135

 281922078017زهراء فالح حسن لعيبي

ادبي اعدادية البيان للبنات

 568.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة ميسان/كلية التربية

4136

 281921018015حسن محمد ابراهيم جاسم

ادبي اعدادية المشرح للبنين

 535.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية التربية

4137

 281922073037سندس محمد جاسم فليح

ادبي ثانوية الميمونة للبنات

 508.0جامعة ميسان/كلية القانون

جامعة ميسان/كلية التربية

4138

 281922090042سرى داخل جعفر شرامه

ادبي ثانوية جنة الخلد للبنات

 495.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ميسان/كلية التربية

4139

 281922077026زهراء حافظ خنياب داغر

ادبي ثانوية ام عمار للبنات

 481.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

جامعة ميسان/كلية التربية

4140

 281922053028فاطمة نافع فهود غضبان

ادبي ثانوية رفيدة االنصارية للبنات

 472.0جامعة ميسان/كلية القانون

جامعة ميسان/كلية التربية

4141

 281922091030سكنه عبد الزهرة فزاع عبد هللا

ادبي ثانوية ام ورقة للبنات

 469.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

جامعة ميسان/كلية التربية

4142

 281941001129منتظر حنين داخل جبر

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 555.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

جامعة ميسان/كلية التربية

4143

 221941015008حسين رعد عباس جهاد

احيائي اعدادية االصالح للبنين

 543.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ميسان/كلية التربية

4144

 281942062003اسراء عيال سالم جكنم

احيائي اعدادية المجر الكبير للبنات

 540.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة ميسان/كلية التربية
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4145

 221941019098علي كاظم جبر منصور

احيائي اعدادية المرتضى للبنين

 539.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة ميسان/كلية التربية

4146

 281941016006حسين عبد السالم فهد عبد

احيائي اعدادية ميثم التمار للبنين

 539.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة ميسان/كلية التربية

4147

 281941042048ياسر عمار عيسى زايد

احيائي ثانوية صدى الطف للبنين

 537.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة ميسان/كلية التربية

4148

 281951104035عادل هاشم محمد وهيب

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 518.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية

جامعة ميسان/كلية التربية

4149

 281952069043كوثر امين حسون مشيري

تطبيقي ثانوية الغفران للبنات

 517.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة ميسان/كلية التربية

4150

 281922070077يقين باسم علي حسين

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 548.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4151

 281921009016حسين غسان كاظم زيدان

ادبي اعدادية االندلس للبنين

 534.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4152

 221921363003احمد سالم عبد شنيف

ادبي ثانوية النخبة االهلية للبنين

 527.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4153

 281922094006ايات سالم عباس حسين

ادبي ثانوية رقية بنت الحسين (ع) للبنات

 525.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4154

 281922051058نور الهدى علي حسين اسيود

ادبي ثانوية االصالة للبنات

 508.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4155

 221921254002ابراهيم طعيمه صبر شاهر

ادبي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 504.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4156

 281922062001أبتهال جاسب كاظم كطامي

ادبي اعدادية المجر الكبير للبنات

 498.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4157

 281922062061عذراء محمد حميد طليع

ادبي اعدادية المجر الكبير للبنات

 494.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4158

 281922073055مرام ميثاق صاحب كريم

ادبي ثانوية الميمونة للبنات

 492.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4159

 281922056012تبارك الرحمن احمد ازويد عبود

ادبي ثانوية البتول للبنات

 484.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4160

 221921254026علي حيدر حسين علي

ادبي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 473.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4161

 281922050006ايات رعد محمد عودة

ادبي ثانوية النضال للبنات

 465.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4162

 281922092002امنه سعيد رحيم طاهر

ادبي ثانوية االرتقاء للبنات

 462.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4163

 161921303003اركان فالح عبد الرضا جادر

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 451.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4164

 281922067032سفانة رحيم جمعة لجوكي

ادبي ثانوية كميت للبنات

 445.0قبول مباشر

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4165

 281922067046نبأ يعقوب تركي عبدال

ادبي ثانوية كميت للبنات

 442.0قبول مباشر

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4166

 281921101030علي عباس علي حداد

ادبي اعدادية االرشاد للبنين

 440.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4167

 281921002014حسين حازم عبد الزهرة حميدي

ادبي اعدادية المرتضى للبنين

 438.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4168

 141941003039رعد سليم ماهود حسين

احيائي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 510.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4169

 221941015024علي عبد االمير ياسر جبر

احيائي اعدادية االصالح للبنين

 497.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4170

 281941151108سجاد محمد بريج موزان

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 487.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4171

 111942084004اديان احسان صمد مجيد

احيائي اعدادية حماة للبنات

 463.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4172

 221942126039فاطمه حاظر خشف ناتي

احيائي ثانوية الفاطميات للبنات

 454.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4173

 221941059019علي جابر نادر عزيز

احيائي ثانوية الصادقون للبنين

 454.0جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4174

 251942122055زهراء احمد عكش رياح

احيائي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 453.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4175

 261942250084ديانا عالء شخناب جودة

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 451.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4176

 221951311078سجاد محسن حامد يوسف

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 560.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4177

 281951022113منتظر خلف عبد الزهرة جاسم

تطبيقي اعدادية ابن زيدون للبنين

 512.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4178

 281952068039سجى علي كاظم باقر

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 509.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4179

 281951104007بهاء الدين نوري حاتم جبر

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 502.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4180

 161951030033حسين مصطفى غازي هادي

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 497.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

4181

 281921033013رضا عبود فاضل عباس

 480.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنين
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4182

 221921039026حيدر ضياء علي عيسى

ادبي اعدادية الكرمة للبنين

 460.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4183

 281921012014حسين باسم جواد عبيد

ادبي ثانوية دجلة للبنين

 455.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4184

 281921022021حسين جبار صدام جابر

ادبي اعدادية ابن زيدون للبنين

 449.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4185

 281921046018حسين حميد نعيم حاتم

ادبي اعدادية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 447.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4186

 281922092024زهراء حسن علي رحيم

ادبي ثانوية االرتقاء للبنات

 447.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4187

 291951003119علي غازي امسيوج حسين

تطبيقي اعدادية السماوة للبنين

 576.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

4188

 161952332006ايات محسن عيسى نعمه

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنات

 556.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

4189

 271951007076محمد جواد كطران موسى

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 549.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

4190

 291951003053حسين صالح عبدالمهدي جابر

تطبيقي اعدادية السماوة للبنين

 537.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

4191

 241951021006جعفر راجي مالك حسن

تطبيقي اعدادية الثورة اإلسالمية للبنين

 536.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

4192

 291951007203يوسف علي فهد ثجيل

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 554.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4193

 291951003001اباذر رياض كاظم جعفر

تطبيقي اعدادية السماوة للبنين

 548.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4194

 291951002034حسين فالح حسن حمود

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 547.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4195

 291951003124علي مهدي فضالة عطية

تطبيقي اعدادية السماوة للبنين

 533.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4196

 291951005020حسن علي هداد مطير

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 529.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4197

 291951007049حسين مؤيد فيصل عبد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 525.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4198

 221951009026علي حميد محسن دويش

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 524.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4199

 221951310203منتظر حاكم ريسان مناحي

تطبيقي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 513.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4200

 241951002045عباس عدوان كريم خطار

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

 508.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4201

 291951002123مهدي حسين هليل جبير

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 507.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4202

 291951153294مصطفى حبيب نزال شلج

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 501.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4203

 291951107012داخل علي عبادي جبير

تطبيقي ثانوية األنوار المختلطة

 498.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4204

 291951004174مصطفى عباس خضير عباس

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 495.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4205

 161951043027حسين طه ياسين حسين

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 495.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4206

 291951016039حسين فاخر حسين رداد

تطبيقي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 494.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4207

 281951151819احمد كاطع هاشم داخل

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 494.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

4208

 161951307009جاسم عبد هللا عبد الحسن عاتي

تطبيقي اعدادية الرماح العوالي للبنين

 583.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

4209

 291942050155مريم علي عبدالحسين عباس

احيائي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 660.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

جامعة المثنى/كلية العلوم

4210

 291942053051شروق باسم محسن مرهج

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 659.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

جامعة المثنى/كلية العلوم

4211

 291942055057زهراء عمار طالب هادي

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 624.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة المثنى/كلية العلوم

4212

 291942055022بنين سالم خليف حمد

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 612.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

جامعة المثنى/كلية العلوم

4213

 291942085021بتول مطلب عاصي غريب

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 605.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة المثنى/كلية العلوم

4214

 291942071019بنين رائد جبار عبدنور

احيائي ثانوية النجاة للبنات

 597.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية العلوم

4215

 291942085049خديجه علي كامل كزار

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 590.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية العلوم

4216

 291941002057حيدر رزاق علي حسين

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 579.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم

جامعة المثنى/كلية العلوم

4217

 291941002135علي مطر محان فرهود

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 573.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية العلوم

4218

 291941007179صالح ستار رجه عطية

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 567.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة المثنى/كلية العلوم
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4219

 291941007389هيثم جابر علوان عباس

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 566.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية العلوم

4220

 291941003151عباس علي صالح مهدي

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 561.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة المثنى/كلية العلوم

4221

 291941153227علي كركان صالح حسن

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 547.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية العلوم

4222

 241941010010احمد كاظم شنشول عبيد

احيائي اعدادية الحمزة للبنين

 546.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية العلوم

4223

 241942110085مروه عادل عبد الحمزه عباس

احيائي ثانوية بلقيس للبنات

 544.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية العلوم

4224

 221941005065مصطفى حسين حاجم سلطان

احيائي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 544.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة المثنى/كلية العلوم

4225

 221942153066بنين امير منعم صالح

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 541.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

جامعة المثنى/كلية العلوم

4226

 261941033062عباس علي جبار جياد

احيائي اعدادية الميمون للبنين

 537.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة المثنى/كلية العلوم

4227

 291941105014صفاء محسن كمر مطرود

احيائي ثانوية علي األكبر للبنين

 536.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية العلوم

4228

 241942080067ريام عبدهللا كامل محسن

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 535.0جامعة القادسية/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية العلوم

4229

 291942071033دالل صباح صاحب حسين

احيائي ثانوية النجاة للبنات

 533.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

جامعة المثنى/كلية العلوم

4230

 291951002084لؤي جندي رحيم حمدان

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 599.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة المثنى/كلية العلوم

4231

 291952050025زهراء قاسم كريم عبد السادة

تطبيقي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 597.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة المثنى/كلية العلوم

4232

 291952052020زينب مطرود محمد بريد

تطبيقي اعدادية السماوة للبنات

 569.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة المثنى/كلية العلوم

4233

 291951105009عامر ناصر كامل حجي

تطبيقي ثانوية علي األكبر للبنين

 497.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة المثنى/كلية العلوم

4234

 291952153020زهراء رائد سوادي ظاهر

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 495.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية العلوم

4235

 291951003113علي رحيم خضر عباس

تطبيقي اعدادية السماوة للبنين

 486.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة المثنى/كلية العلوم

4236

 291951003123علي محمد عبداللطيف حميد

تطبيقي اعدادية السماوة للبنين

 486.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة المثنى/كلية العلوم

4237

 241951019022زيد علي حسين عيدان

تطبيقي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 484.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة المثنى/كلية العلوم

4238

 291942057232فضه سعد سوادي دويح

احيائي اعدادية الرميثة للبنات

 521.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

4239

 291951002012امير مالك شنان بلم

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 474.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

4240

 291921009023حسن جبار عمران علك

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 579.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية القانون

4241

 291922078061زهراء مزهر مهدي جبار

ادبي اعدادية خولة بنت الحسين للبنات

 512.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية القانون

4242

 291921009152منصور فضيل جالب عبود

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 508.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية القانون

4243

 291921001056حسين فيصل سلطان عجيل

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 497.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية القانون

4244

 291921018010راشد رحيم عبد الرزاق مرهج

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 482.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة المثنى/كلية القانون

4245

 291922079033رقيه حسين مجدي منشد

ادبي ثانويه المصابيح للبنات

 479.0جامعة المثنى/كلية القانون

جامعة المثنى/كلية القانون

4246

 291922060006اسراء دخيل عبد الحسين بهار

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 461.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة المثنى/كلية القانون

4247

 291942052173ضحى سمير منصور محمد

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 518.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية القانون

4248

 291942153016ايه رحيم هادي وطن

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 648.0جامعة المثنى/كلية التمريض

جامعة المثنى/كلية التمريض

4249

 291942055008اسيا عبدعلي مفتن عباس

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 496.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

4250

 291941109015سيف علي مظلوم مجرم

احيائي اعدادية ابي العالء المختلطة

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة المثنى/كلية الزراعة

4251

 291941026054مهدي خليف مشاري عطشان

احيائي اعدادية نهج البالغة للبنين

 452.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

جامعة المثنى/كلية الزراعة

4252

 291942054037زهراء داخل شاني حمدان

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 444.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

جامعة المثنى/كلية الزراعة

4253

 241942093027بنين هادي كاظم معيلو

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 434.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

جامعة المثنى/كلية الزراعة

4254

 291951004108عمران حاجم مزهر ناهي

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 452.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية الزراعة

4255

 291951002002ابراهيم نوماس نور نعمه

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 442.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية الزراعة
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4256

 291951016041حسين كاظم شاني موسى

 429.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

جامعة المثنى/كلية الزراعة

4257

 291921009035حسين سامي غياض كنير

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 540.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4258

 291921110057مرزوك حمود مطاري محيسن

ادبي ثانوية الهادي االمين المختلطة

 485.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4259

 291921014022باسم صياح عبيد جارم

ادبي اعدادية عين الحياة للبنين

 472.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4260

 291921021051عزيز ساجت بندر نخل

ادبي اعدادية الخليج العربي للبنين

 468.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4261

 291921110028سجاد غازي عبد دهم

ادبي ثانوية الهادي االمين المختلطة

 463.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4262

 291921103002بوهان رعد بوهان عفات

ادبي ثانوية بصية المختلطة

 447.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4263

 291921008017حسين علي جابر حسين

ادبي اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنين

 443.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4264

 291921010117محسن جبار شالوش ذباح

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 442.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4265

 291821010111محمد جميل وحيد طراد

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 442.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4266

 291921109090كرار حيدر احمد عبد الكريم

ادبي اعدادية ابي العالء المختلطة

 442.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4267

 291942051146زهراء عالوي مخلف فهد

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 472.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4268

 291941007196عباس فنجان فيصل بردان

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 463.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4269

 291952085004ايات حيدر حميد حمزة

تطبيقي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 455.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

4270

 241941063005احمد كاظم عالج رحيل

احيائي اعدادية النجدين للبنين

 614.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4271

 291941100129محمد موتان حلو جالي

احيائي اعدادية ابن حيان للبنين

 593.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4272

 291942050049جنان سوادي فرحان سلطان

احيائي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 576.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4273

 291942052051بنين محمد حسين كاظم

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 569.0جامعة المثنى/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4274

 291942053028حوراء فالح مزهير جبير

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 555.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4275

 291942054008ايمان عبد هللا بهاض عريف

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 546.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4276

 291941100081علي شهيد هالل حميدي

احيائي اعدادية ابن حيان للبنين

 546.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4277

 291941153186عبد هللا نجم عبد مدور

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 543.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4278

 221942413038زهراء فاهم رحيم سدخان

احيائي اعدادية القوارير للبنات

 532.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4279

 291942052148زينب عوض حمود زايد

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 530.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4280

 291941153119حيدر قحطان نافع جوان

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 530.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4281

 241942081027رقية قاسم منديل عبدااليمه

احيائي ثانوية الثقة االهلية للبنات

 529.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4282

 291941007379ناصر مفتن حافظ عبدعلي

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 523.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4283

 291951002072علي سعيد زغير محمد

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 598.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4284

 291951005017جالل زامل ناهي ظاهر

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 591.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4285

 291951153071حسن منذر فالح حسن

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 587.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

4286

 291951002101محمد يحيى هاشم محسن

 533.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

4287

 291922063037فاطمه حيدر ناصر عبد

ادبي ثانوية عاتكة للبنات

 530.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4288

 291921009138مرتضى صبار عزارة كاظم

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 528.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4289

 291921010031حسن باسم بدر حسين

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 526.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4290

 291941100058عادل راهي محيميد جبر

احيائي اعدادية ابن حيان للبنين

 600.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4291

 291941026004احمد قحطان نافع جوان

احيائي اعدادية نهج البالغة للبنين

 598.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4292

 291942085066زهراء حسن سفر جوالن

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 584.0جامعة المثنى/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية
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4293

 291942052221كوثر هويدي خريجان شنوان

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 578.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4294

 241952152006زهراء ناجح سلطان شنيور

تطبيقي اعدادية العارضيات المختلطة

 646.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4295

 291951025028حسين كريم شاكر برهان

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 629.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4296

 221951013099محمد هادي كاصد شياع

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 528.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

4297

 291922084039سماح حاتم محسن كاظم

ادبي ثانوية صفية للبنات

 460.0جامعة المثنى/كلية القانون

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4298

 291922057126هبه حاكم مزهر ثويني

ادبي اعدادية الرميثة للبنات

 444.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4299

 291922079005ابرار صادق درويش منشد

ادبي ثانويه المصابيح للبنات

 441.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4300

 291922057048رؤى شاكر مجهول بطوش

ادبي اعدادية الرميثة للبنات

 439.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4301

 291921001085سالم محسن راضي ابو الجوخ

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 439.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4302

 291921006042محمد مثنى عباس محمد هادي

ادبي ثانوية االمام امير المؤمنين للبنين

 438.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4303

 291921006051ياسين سعد صالح مهدي

ادبي ثانوية االمام امير المؤمنين للبنين

 435.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4304

 291922078064زينب احسان عبد االمير جبر

ادبي اعدادية خولة بنت الحسين للبنات

 435.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4305

 291921009098علي هادي كمين حسين

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 431.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4306

 291922089004بنين مجبل سلمان طاين

ادبي ثانوية الشريعة للبنات

 430.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4307

 291922054056زهراء صالح مزعل زماط

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 428.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4308

 291922106022زينب خالد كريم هالل

ادبي أعدادية ابي تمام المختلطة

 426.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4309

 291921009001أمير توفيق عبد طاهر

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 425.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4310

 291951107033محمد مالح محسن كعار

تطبيقي ثانوية األنوار المختلطة

 485.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

جامعة المثنى/كلية اآلداب

4311

 291922064034ساره عماد عبد هللا حسوني

ادبي ثانوية االقمار المنيرة للبنات

 487.0جامعة المثنى/كلية القانون

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4312

 291921021052علي جابر مشاي شاهر

ادبي اعدادية الخليج العربي للبنين

 485.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4313

 291921021093منصور مرسال جابر حمد

ادبي اعدادية الخليج العربي للبنين

 484.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4314

 291922063016حوراء لزام عطيه عودة

ادبي ثانوية عاتكة للبنات

 475.0جامعة المثنى/كلية القانون

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4315

 291921018024عبد هللا عبد الحسن عجه طحيور

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 468.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4316

 291922078073سارة محمد اسماعيل حسان

ادبي اعدادية خولة بنت الحسين للبنات

 463.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4317

 291921112008راشد حسين خشم عوض

ادبي ثانوية الفراتين المختلطة

 461.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4318

 291941007373مهدي كامل مشكور محمد

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 520.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 517.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

 506.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية
جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

زهراء فرج جنيح رديني

4319

291942085072

4320

 291942054085نوال جابر شبوط ناصر

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

4321

 291942067005اخالص غازي عطية جابر

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 504.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4322

 291942059006بنين طالب هادي جاسم

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 503.0جامعة المثنى/كلية القانون

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4323

 291941003246محمد قاسم بهالوي مهوس

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 496.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4324

 291942056047حوراء حسين نعمه علو

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 493.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4325

 291951100083سجاد عزيز نايف مطر

تطبيقي اعدادية ابن حيان للبنين

 496.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4326

 291951100106عايد صبار جاهل جبير

تطبيقي اعدادية ابن حيان للبنين

 485.0جامعة المثنى/كلية العلوم

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4327

 221951006027سامي عباس درويش حسين

تطبيقي اعدادية البطحاء للبنين

 478.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4328

 291951004154محمد هاني تموين عبدالحسين

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 466.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

4329

 181952242018ايه احمد كامل عبدالوهاب

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 545.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة
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4330

 171951025104محمد رياض صالح عطوان

تطبيقي اعدادية الراية للبنين

 537.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

4331

 181951033034فاروق عمر غافل محمد

تطبيقي ثانوية سامراء االولى للبنين

 524.0جامعة تكريت/كلية العلوم

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية

4332

 291951151154محمد ريحان مجازر دغمير

تطبيقي اعدادية القلم المسائية للبنين

 491.0جامعة المثنى/كلية العلوم

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية

4333

 181941033018بركات سالم محمود الهو

احيائي ثانوية سامراء االولى للبنين

 580.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية

4334

 181942176044تبارك هاشم هادي عبدالكريم

احيائي اعدادية بلد للبنات

 621.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

4335

 241941012013جعفر حسين عالوي طارش

احيائي اعدادية الشعلة للبنين

 600.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

4336

 261941010210مزهر احمد فرحان عباس

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 595.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

4337

 181941065025مصطفى محمد سليمان حمد

احيائي ثانوية الخانوكة للبنين

 593.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

4338

 181942222015رقيه عفات حسين سعيد

احيائي ثانوية الرماح العوالي للبنات

 587.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

4339

 151942061024نور جبار حيدر عزيز

احيائي ثانوية الغدير االهلية للبنات

 582.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

4340

 181952196003اليمامه عبدالمنعم حسن ياسين

تطبيقي ثانوية القلعة للبنات

 552.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

4341

 211951071001حسين عدنان مهدي احمد

تطبيقي ثانوية حطين االهلية للبنين

 484.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

4342

 181922242048مريم مولود خلف سليمان

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 593.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4343

 261921035025حسين كريم بريسم كيطان

ادبي اعدادية االصالة للبنين

 586.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4344

 181922205008زهراء جودت ناجي عبد الرزاق

ادبي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 547.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4345

 281921033029منتظر جبر حطاب كريم

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنين

 547.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة سامراء/كلية التربية

4346

 261921153007علي جبر عباس عبيد

ادبي ثانوية الرحمانية المختلطة

 503.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4347

 121921178018محمد كامل ضاري نصيف

ادبي ثانوية الحرمين المختلطة

 493.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4348

 181922117001أمية نعمان خلف حسن

ادبي ثانوية االشاوس المختلطة

 476.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4349

 241921016008امير ناصر عباس كاظم

ادبي اعدادية غماس للبنين

 472.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4350

 121921023021عبد هللا لطيف عبد احمد

ادبي ثانوية الصديق للبنين

 471.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4351

 241921026004حسن شاكر كاظم محسن

ادبي ثانوية المرتضى (ع) للبنين-الوقف الشيعي

 470.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة سامراء/كلية التربية

4352

 231921011089محمد جبار احمد سلمان

ادبي اعدادية صنعاء للبنين

 465.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة سامراء/كلية التربية

4353

 291921016073محمد نايف علي عبود

ادبي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 453.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة سامراء/كلية التربية

4354

 251921122171محمد مايح تركي عبود

ادبي اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسية

 443.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة سامراء/كلية التربية

4355

 211921079018خالد محمود علي كاظم

ادبي ثانوية الوطن للبنين

 443.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة سامراء/كلية التربية

4356

 311922081027سها ظاهر بحر فياض

ادبي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 442.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة سامراء/كلية التربية

4357

 241921203001أحمد عبد الكريم عبد الحمزه سلمان

ادبي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 438.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة سامراء/كلية التربية

4358

 251921024184علي شاكر شهيد ساجت

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 437.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة سامراء/كلية التربية

4359

 181921047027عبد العزيز فرحان جاسم محمد

ادبي اعدادية االسحاقي للبنين

 437.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة سامراء/كلية التربية

4360

 291921153199محمد صبحي كاظم جاسم

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 436.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة سامراء/كلية التربية

4361

 251921211032عباس عبد هللا هادي كاظم

ادبي اعدادية القادسية للبنين

 435.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة سامراء/كلية التربية

4362

 181941049028محمد بشار محمد عبد

احيائي ثانوية الملوية األهلية للبنين

 657.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4363

 291941105023كريم عبد الحسين فريج جاسم

احيائي ثانوية علي األكبر للبنين

 572.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4364

 241941152042مرتضى سليم مطير جبر

احيائي اعدادية العارضيات المختلطة

 569.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

جامعة سامراء/كلية التربية

4365

 221941302033عزيز ثجيل مزيد مطير

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 547.0جامعة ميسان/كلية التربية

جامعة سامراء/كلية التربية

4366

 171941011253محمد احمد خلف محمد

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 540.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية
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4367

 171941170005احميد سليمان حميد محمود

احيائي ثانوية بادوش للبنين

 538.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4368

 261941028019حسن بشار رحيم كاظم

احيائي اعدادية الحسين للبنين

 538.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4369

 241941207044حسين مجبل ناصر عبد الرضا

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 535.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4370

 171941103009احمد صالح محمد ويس

احيائي اعدادية زمار للبنين

 530.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة سامراء/كلية التربية

4371

 231941034039عباس راضي عباس كاظم

احيائي اعدادية الوركاء للبنين

 516.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4372

 181941003041محمد بهجت مطلك ابراهيم

احيائي اعدادية الدور للبنين

 515.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4373

 181942276015رحمة قحطان نصيف جاسم

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 513.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة سامراء/كلية التربية

4374

 101941041007احمد سعد عبد عواد

احيائي اعدادية الرضوانية للبنين

 512.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

جامعة سامراء/كلية التربية

4375

 261941023001احمد حمود جاسم عبيد

احيائي اعدادية الوادي الخصيب للبنين

 509.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة سامراء/كلية التربية

4376

 181942352003اسراء بدر محمد حميد

احيائي اعدادية مالك االشتر المسائية المختلطة

 498.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة سامراء/كلية التربية

4377

 181942374056نبأ قحطان اسماعيل ابراهيم

احيائي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 494.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة سامراء/كلية التربية

4378

 221941015020عباس داخل حسن حداد

احيائي اعدادية االصالح للبنين

 492.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة سامراء/كلية التربية

4379

 231941050031غيث سلمان جحيل حسين

احيائي اعدادية الفرزدق للبنين

 487.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة سامراء/كلية التربية

4380

 171941116016علي اسماعيل الموصلي محمد

احيائي ثانوية الكسك للبنين

 483.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة سامراء/كلية التربية

4381

 241941167017عقيل داخل جاسم حسون

احيائي ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطة

 481.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة سامراء/كلية التربية

4382

 171941003097متعب حسين محمد ياسين

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 479.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة سامراء/كلية التربية

4383

 291941153301محمد فالح عبد الحسين تومان

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 473.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة سامراء/كلية التربية

4384

 231942109199نبراس ناجي حمد حمزه

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 471.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

جامعة سامراء/كلية التربية

4385

 231941034086نجم عباس نجم عبيد

احيائي اعدادية الوركاء للبنين

 467.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة سامراء/كلية التربية

4386

 251951116035محمد حاكم موسى اشيرم

تطبيقي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 588.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4387

 231952271083غفران فاخر غزال مزيون

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 513.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة سامراء/كلية التربية

4388

 221951046069منتظر جواد عبد الكاظم كاطع

تطبيقي اعدادية الفهود للبنين

 494.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

جامعة سامراء/كلية التربية

4389

 181951033005اسامة عبدالقادر حمودي حسين

تطبيقي ثانوية سامراء االولى للبنين

 492.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

جامعة سامراء/كلية التربية

4390

 221951013041خالد جاسم محمد مزيعل

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 489.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

جامعة سامراء/كلية التربية

4391

 101952109016تبارك وسام عبد هللا علي

تطبيقي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 487.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة سامراء/كلية التربية

4392

 221951035075كاظم فؤاد كاظم شبيب

تطبيقي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 486.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة سامراء/كلية التربية

4393

 221951374060علي نافع عريبي دراج

تطبيقي اعدادية شمس االمل للبنين

 486.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4394

 271951046107مهدي صالح عبد حامي

تطبيقي اعدادية الوقار للبنين

 482.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة سامراء/كلية التربية

4395

 231951252003احمد سالم حسين شاطي

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 481.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة سامراء/كلية التربية

4396

 241951074018قحطان فاضل زغير علي

تطبيقي اعدادية االنوار االهلية للبنين

 478.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4397

 221951091069مخلد عبد الرزاق عايد درعان

تطبيقي اعدادية االبرار للبنين

 476.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4398

 221951042077مهند عبد علي عبد ربه عباس

تطبيقي اعدادية الجزائر للبنين

 468.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

جامعة سامراء/كلية التربية

4399

 211952292002اسراء عادل كاظم عبد

تطبيقي ثانوية االماني المسائية للبنات

 468.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سامراء/كلية التربية

4400

 181921150006حسين محمد حسين علوان

 432.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

جامعة سامراء/كلية االداب

4401

 181942293007زهراء سعد عبود حسين

احيائي ثانوية دار العلم المختلطة

 426.0جامعة سامراء/كلية االثار

جامعة سامراء/كلية االثار

4402

 241951204035ديار هديب فاضل صديان

تطبيقي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 434.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة سامراء/كلية االثار

4403

 181921082056محمد رشيد حميد حسن

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 437.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

ادبي ثانوية المزهر للبنين
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4404

 181921047014حسين علي ياسين مخلف

ادبي اعدادية االسحاقي للبنين

 432.0جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

4405

 291921111007سلطان حرجان جوده خنوس

ادبي ثانوية فجر السالالت المختلطة

 422.0جامعة القادسية/كلية االثار

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

4406

 221942167020خديجه جليل شالكه ناشد

احيائي اعدادية النصر للبنات

 581.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سومر/كلية العلوم

4407

 161941069054مصطفى عبد الحسين عبد الخالق حبيب

احيائي اعدادية زيد بن حارثة للبنين

 574.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة سومر/كلية العلوم

4408

 221941092005احمد محمد موسى مطلك

احيائي ثانوية سامراء للبنين

 572.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سومر/كلية العلوم

4409

 221952414003تبارك مظفر علي شريف

تطبيقي ثانوية وهج المتميزات االهلية للبنات

 501.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سومر/كلية العلوم

4410

 221951067010اسماعيل جبر فياض رحيل

تطبيقي اعدادية النجاح للبنين

 472.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سومر/كلية العلوم

4411

 221942183090هدى رياض كاظم رزوقي

احيائي ثانوية التحرير اللبنات

 501.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

4412

 271941034007ابراهيم صالح جعفر محمد

احيائي ثانوية البساط االخضر للبنين

 500.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

4413

 221922161007تهاني فيصل نجم عبد هللا

ادبي اعدادية الشطرة للبنات

 473.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

جامعة سومر/كلية القانون

4414

 221921213005سجاد سالم جودة جويد

ادبي ثانوية الصدرين المختلطة

 463.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة سومر/كلية القانون

4415

 221951302097وسام شيحان يوسف ساجت

 434.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

جامعة سومر/كلية الزراعة

4416

 141921054007ايمن حسين علي احمد

ادبي ثانوية الفاروق للبنين

 473.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

4417

 221922115020رباب حسين عبد الرزاق بحر

ادبي اعدادية رملة للبنات

 471.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

4418

 221952170003االء اطعيم ياسر زوير

تطبيقي اعدادية صدى النجاح للبنات

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

4419

 221951033068لطيف هالل ظاهر عواد

تطبيقي اعدادية الشباب للبنين

 452.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

4420

 221922258003رسل موزان سلمان مهوس

ادبي ثانوية االزدهار المختلطة

 456.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة سومر/كلية التربية األساسية

4421

 221821028016حسين بنوان عامر هاشم

ادبي اعدادية الرفاعي للبنين

 454.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة سومر/كلية التربية األساسية

4422

 221941041102هاني نعيم ساجت جخيور

احيائي اعدادية العكيكة للبنين

 500.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة سومر/كلية التربية األساسية

4423

 221951367026منتظر لطيف كامل عزيز

تطبيقي ثانوية الجمهورية االهلية للبنين

 500.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

جامعة سومر/كلية التربية األساسية

4424

 221951031012حيدر علي خلباص فرحان

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 469.0جامعة سومر/كلية القانون

جامعة سومر/كلية التربية األساسية

4425

 221921374021عبد الكريم قاسم رفش ساجت

ادبي اعدادية شمس االمل للبنين

 468.0جامعة سومر/كلية القانون

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4426

 221921028002احمد جبار حامد يوسف

ادبي اعدادية الرفاعي للبنين

 456.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4427

 221921366015حسين علي صليل شالل

ادبي ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنين

 449.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4428

 221942413046سندس سالم مطرود خليف

احيائي اعدادية القوارير للبنات

 538.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4429

 231951190012محمد جاسم عبدعلي كزار

تطبيقي ثانوية ثورة العشرين المختلطة

 481.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

4430

 231941060132مؤمل وحيد مطر جمعه

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 586.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

4431

 231942078043رقيه محسن جواد بلعوط

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 549.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

4432

 231941255020حسين حمزه عبد عون محمد

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 600.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

4433

 231951051025ضياء حسين علي حبيب

تطبيقي اعدادية كوثا للبنين

 490.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

4434

 251951046030مرتضى حسين عبد صالح

تطبيقي ثانوية بين الحرمين للبنين

 489.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

4435

 231951042035مرتضى اسماعيل جاسم مطرود

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 483.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

4436

 231951002066منتظر علي اسماعيل حميد

تطبيقي اعدادية االمام علي للبنين

 483.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

4437

 221951036084محمد رزاق طاهر حسين

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 472.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

4438

 111942158009نورس سعدي احمد فارس

احيائي ثانوية ابراهيم الخليل المختلطة

 506.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

4439

 231941257062زين العابدين علي كاظم عبد

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 464.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

4440

 231942076021حوراء حيدر حسين عباس

احيائي ثانوية عدن للبنات

 449.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين
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4441

 231941042117محمد حمزه هويدي حمزه

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 432.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

4442

 231942098110سجى حسن كاظم خضير

احيائي اعدادية الربيع للبنات

 429.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

4443

 231951021010محمد المهدي صالح هادي مكي

تطبيقي ثانوية بابل للبنين

 439.7جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

4444

 171941091006حاتم عادل شيفان محما

احيائي ثانوية القوش للبنين

 644.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

4445

 171942285022انفال علي محمود احمد

احيائي اعدادية زينب للبنات

 597.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

4446

 101942100120نور محمد يحيى عبد الجليل

احيائي ثانوية المتميزات  -الخضراء

 685.9جامعة بغداد/كلية طب االسنان

جامعة الفلوجة/كلية الطب

4447

 101941005011سالم حسن خلف غبين

احيائي اعدادية العراقي للبنين

 685.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

جامعة الفلوجة/كلية الطب

4448

 171942248033غسق هاني فندي حسين

احيائي اعدادية سارة للبنات

 685.0جامعة الموصل/كلية طب االسنان

جامعة الفلوجة/كلية الطب

4449

 191942198012آيه عبد الستار عبد الجبار ياسين

احيائي اعدادية الروافد للبنات

 665.0جامعة بغداد/كلية التمريض

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4450

 191942191099هدى عبد الكريم محمد هالل

احيائي اعدادية النهضة للبنات

 659.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4451

 191942246075فاطمة حسام عواد حردان

احيائي اعدادية الياقوت للبنات

 647.0جامعة بغداد/كلية التمريض

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4452

 101941041010احمد عبد محمد محسن

احيائي اعدادية الرضوانية للبنين

 611.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4453

 191941111030محمد احمد طه هوبي

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنين

 601.0جامعة االنبار/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4454

 231941187005حسين عالء حمزة عطيوي

احيائي ثانوية الحسينية المختلطة

 596.0جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4455

 191941022013سامر عواد عبد حمد

احيائي اعدادية راوة للبنين

 590.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4456

 191941041001ابراهيم كريم حسين حمد

احيائي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

 589.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4457

 171941117003جاسم محمد حسن حمادي

احيائي ثانوية ابي ماريا للبنين

 588.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4458

 191942188055سارة صفاء احمد حمد

احيائي اعدادية الفلوجة للبنات

 587.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4459

 321941047005عبد الودود سعد حمود سلمان

احيائي ثانوية صالح الدين االيوبي المختلطة

 584.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4460

 281951400014حيدر محمد زبون شلتاغ

تطبيقي الخارجيون

 585.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4461

 191951011045علي خالد احمد محمد

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 486.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4462

 191951029026نصير احمد فرحان عالوي

تطبيقي اعدادية العرفان للبنين

 479.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

4463

 191922229008حميدة مانع فالح ايلوي

ادبي اعدادية الروابط للبنات

 485.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة الفلوجة/كلية القانون

4464

 191921078030عبد القادر محمد عبيد حسين

ادبي اعدادية األوفياء للبنين

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

جامعة الفلوجة/كلية القانون

4465

 191922195029عفراء احمد محمد جاسم

ادبي اعدادية االمل للبنات

 464.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة الفلوجة/كلية القانون

4466

 191941029034فرحان كريم حسن داود

احيائي اعدادية العرفان للبنين

 518.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

4467

 191922246020طيبة كمال حامد هداب

ادبي اعدادية الياقوت للبنات

 573.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4468

 191921103020عمر بركات محمد نايف

ادبي اعدادية جابر بن حيان للبنين

 507.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4469

 101921027045عبد الرحمن هاني شاكر محمود

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 475.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4470

 191922188010بلقيس خالد عبيد دايح

ادبي اعدادية الفلوجة للبنات

 461.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4471

 191921104018عبد هللا شعبان رجب عواد

ادبي اعدادية ابن النفيس للبنين

 460.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4472

 191922191018سرى سالم عبد حمد

ادبي اعدادية النهضة للبنات

 459.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4473

 191921311005عبد العزيز احمد مرشد خلف

ادبي ثانوية االجيال المختلطة

 456.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4474

 111921181097عمر عبد هللا خلف عبد هللا

ادبي اعدادية الزكاة االدبية للبنين

 447.0جامعة بغداد/كلية اللغات

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4475

 191921013002اثير احمد حسين فياض

ادبي اعدادية الفارس العربي للبنين

 447.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4476

 101922111017رغد كريم كاظم عطية

ادبي ثانوية ابي غريب للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4477

 111921029085يونس فليح عناد خضير

ادبي اعدادية الشاكرين للبنين

 442.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد
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4478

 191941078021محمود باسم محمد عابد

احيائي اعدادية األوفياء للبنين

 517.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4479

 191942270011حنين حسين محمد مسير

احيائي ثانوية الزهرة البيضاء للبنات

 473.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

4480

 191921043002أحمد خليفه جهاد حسين

ادبي اعدادية غرناطة للبنين

 420.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

4481

 101942111044مها عادل جسام حمادي

احيائي ثانوية ابي غريب للبنات

 450.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

4482

 111942084022آيه رحمن مصيخ داود

احيائي اعدادية حماة للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

4483

 191941343030رياض صباح عباس شمران

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 443.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

4484

 191942192003اسراء هيثم يحيى شعبان

احيائي ثانوية الحرية للبنات

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

4485

 231941010096مرتضى خضير عبود عاشور

احيائي اعدادية المشروع للبنين

 687.0جامعة بابل/كلية طب حمورابي

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

4486

 241942124136ميقات حميد كريم مبدر

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 687.0جامعة القادسية/كلية الصيدلة

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

4487

 251942097125نبأ احمد جساب عطيه

احيائي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 687.0جامعة الكوفة/كلية طب االسنان

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب

4488

 171941162080يونس علي مصطفى علي

احيائي ثانوية المعتصم باهلل للبنين

 662.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

جامعة تلعفر/كلية التمريض

4489

 171942241046سكينه قاسم الياس سعد

احيائي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 639.0جامعة تكريت/كلية التمريض

جامعة تلعفر/كلية التمريض

4490

 171942284039ردينه جالل حازم صالح

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 629.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تلعفر/كلية التمريض

4491

 171922234022لبنى رياض نوري سرحان

ادبي ثانوية دار العلوم للبنات

 496.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4492

 171921114005احمد نايف منديل احمد

ادبي اعدادية البرغلية للبنين

 443.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4493

 251922086108زهراء علي يونس محمد

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 443.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4494

 171921009083محمود خليل احمد محمود

ادبي اعدادية الحكمة للبنين

 439.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4495

 171921142082مهند نجم عبد هللا محمد

ادبي اعدادية ابن البيطار للبنين

 433.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4496

 311921066005علي مسعود عبد الرحمن ياسين

ادبي ثانوية الكوير المختلطة

 428.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4497

 311921066009محمد يونس محمود صالح

ادبي ثانوية الكوير المختلطة

 425.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4498

 171921018010احمد حامد محمد ابراهيم

ادبي اعدادية سارية للبنين

 424.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4499

 171921178010حسن محمد علي قاسم حسن

ادبي اعدادية الصادق االمين للبنين

 423.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4500

 171921121011كمال غائب مصطفى حسن

ادبي اعدادية الجزيرة للبنين

 423.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4501

 171921005017حمزة خضر مراد عنيز

ادبي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 422.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4502

 171921009062عمر صدام محمد احمد

ادبي اعدادية الحكمة للبنين

 421.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4503

 311921002016صالح رعد صالح زيدان

ادبي اعدادية الهويرة المختلطة

 421.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4504

 171941124051رسول ادهم يونس فارس

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 575.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4505

 171941124001ابراهيم ادهم يونس فارس

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 566.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4506

 171941178071عبد هللا زين العابدين محسن عوني

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 501.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4507

 171941015109عبد هللا فارس عبد الكريم حسن

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 473.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4508

 331941070019انور خلف كجي حجي

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 469.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4509

 171941103087نزار محمد فرمان احمد

احيائي اعدادية زمار للبنين

 449.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4510

 171942104008نسرين سعد حسين خلف

احيائي ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنين

 446.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 444.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

 442.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية
جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية
جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

شروق يوسف فتحي عويد

4511

171942281093

4512

 171942281124غفران موسى عبد الكريم احمد

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

4513

 171942259016بان حاجم ابراهيم حماد

احيائي ثانوية زمار للبنات

 442.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

4514

 241941204092مسلم علي حمزه حسن

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 441.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية
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4515

 261942142030فاطمه محيسن عليوي سلومي

احيائي ثانوية الزبيدية االهلية للبنات

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4516

 171942284017ايه صالح طلب عابد

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 440.0جامعة الموصل/كلية االثار

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4517

 331941051050عزيز جالل قاسو حجي

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 439.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4518

 171941021027سيف محمد ذياب علي

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 439.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4519

 171942304003استبرق مجاهد حامد عبد هللا

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 438.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4520

 171942291145هجران كمر خضير محمد

احيائي اعدادية المربد للبنات

 438.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4521

 181942394011رنده صباح رشيد احمد

احيائي ثانوية االيمان للبنات

 437.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4522

 171951177011ياسين محمود محمد محمود

تطبيقي ثانوية المزرع للبنين

 579.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4523

 171952261045هيفاء اكرم حسن محمد

تطبيقي اعدادية تلعفر للبنات

 470.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4524

 221851023052يعقوب عبد علي صويل تقي

تطبيقي اعدادية الدواية للبنين

 455.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4525

 171951103064محمد حازم محمد عزيز

تطبيقي اعدادية زمار للبنين

 452.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4526

 171951015154مشعان عطيه عليوي احمد

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 451.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4527

 171951003044غزوان حميد رمضان عمر

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 448.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4528

 171951020039خضر كريم خضر محمد

تطبيقي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 443.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4529

 201951019060عمار غازي علي سلطان

تطبيقي اعدادية الحويجة للبنين

 443.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

4530

 171921072013محمد سالم عبد الرحمن خضر

ادبي ثانوية شاقولي للبنين

 490.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4531

 121921023007رامي مؤيد سليمان جاسم

ادبي ثانوية الصديق للبنين

 482.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4532

 201921201040مصطفى خماس اسود حسون

ادبي ثانوية الفاروق المختلطة

 480.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4533

 171821206153محمد عدنان هالل حماد

ادبي ثانوية مخيم الجدعة للنازحين

 472.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4534

 171921027044طارق زياد حامد زبير

ادبي اعدادية النيل للبنين

 449.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4535

 171921144050عبد القادر سرحان ذياب سليمان

ادبي اعدادية الشافعي للبنين

 448.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4536

 121921023009زيد عالء الدين عبيد جاسم

ادبي ثانوية الصديق للبنين

 444.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4537

 171921021061محمد جاسم محمد احمد

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 442.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4538

 171942248043ماريانا كمال نوح سلو

احيائي اعدادية سارة للبنات

 474.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4539

 171941069025واثق حكمت سعيد منصور

احيائي اعدادية قره قوش للبنين

 473.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4540

 201951035018مصطفى احسان ياسين عبد هللا

تطبيقي اعدادية تل علي للبنين

 447.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4541

 201951035009عمر احمد حميد حسين

تطبيقي اعدادية تل علي للبنين

 445.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4542

 171951024028زكريا يحيى حسين احمد

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

 442.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

4543

 311921001007ايمن عبد هللا عمير عجرش

ادبي اعدادية الفتوة المختلطة

 585.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4544

 311921001036منهل وعد احمد عمير

ادبي اعدادية الفتوة المختلطة

 577.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4545

 171922235020حنان احمد جاسم محمود

ادبي اعدادية الفاو للبنات

 564.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4546

 331921051006سالم الياس حمد اوسو

ادبي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 485.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4547

 331921001009امير عمر قاسم رشو

ادبي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 475.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4548

 171921018011احمد صدام حسين عبد

ادبي اعدادية سارية للبنين

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4549

 311922058008امينه محمود علي قدور

ادبي ثانوية االنبار النموذجية للبنات

 457.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4550

 171922235002اسراء احمد عائد خضير

ادبي اعدادية الفاو للبنات

 453.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4551

 171921027048عباس سعد محمد اسماعيل

ادبي اعدادية النيل للبنين

 452.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الحمدانية/كلية التربية
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4552

 171921021001ابراهيم داؤد طه محمد

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 452.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4553

 171921069010مهدي باسم قاسم جمعة

ادبي اعدادية قره قوش للبنين

 451.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4554

 171921143099يونس نافع ابراهيم عزيز

ادبي اعدادية الشهاب للبنين

 446.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4555

 171921032035وطبان عبد الرحمن سعود اسماعيل

ادبي ثانوية حمام العليل للبنين

 440.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4556

 171942244060مريم رياض يوسف عبد المسيح

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 651.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4557

 171942249047زينه عقيل اسماعيل خليل

احيائي اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 595.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4558

 171942244015حسناء غزوان جندي كتي

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 595.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4559

 171942294114رغد ماجد برهان الدين شريف

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 593.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4560

 311942045003اسراء كاويز مجيد محمد

احيائي ثانوية المحبة للبنات

 582.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4561

 171941015066رامي رياض فتحي حميد

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 573.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4562

 171941076017علي محمد خلف فرحان

احيائي ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنين

 572.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4563

 171941364093وسام صباح عبد هللا محمد

احيائي ثانوية المنار المسائية للبنين

 570.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4564

 171941115026محمد ياسين محمد محمود

احيائي اعدادية العياضية للبنين

 566.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4565

 331941056037صادق خيرو خديدا حسن

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 546.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4566

 171942273073رحمه ليث ابراهيم جاسم

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 538.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4567

 171941015068رجب ابراهيم رجب ابراهيم

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 532.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4568

 171941103007احمد خليل ابراهيم حسن

احيائي اعدادية زمار للبنين

 532.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4569

 171941015147الزم حافظ الزم طه

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 527.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4570

 171941028169عمر هاشم فتح هللا عزيز

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 527.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4571

 171941015022احمد عبد الغني احمد خلف

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 526.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4572

 331941052039الوند درويش مراد علي

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 515.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4573

 171951019051علي لؤي خليل صديق

تطبيقي أعدادية االمين للبنين

 577.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4574

 171951026096عبدالرحمن سمير ادريس محمود

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 572.0جامعة الموصل/كلية العلوم

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4575

 171951003028سفيان حميد رمضان عمر

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 560.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4576

 171952245011شيالن عائد جمعة عبودي

تطبيقي ثانوية بحزاني للبنات

 547.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4577

 171951059013طالب يوسف حسن جاسم

تطبيقي اعدادية بعشيقة للبنين

 518.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الحمدانية/كلية التربية

4578

 131942091153هديه فاروق جمعه سعيد

احيائي اعدادية االنتصار للبنات

 689.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب

4579

 101942109073فاتن قاسم محمد خليل

احيائي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4580

 111942086061نور نجم ياس خضير

احيائي ثانوية عشتار للبنات

 638.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4581

 181942176188ياسمين عامر صالح حسين

احيائي اعدادية بلد للبنات

 630.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4582

 251941152059مهدي رحيم جفات موسى

احيائي ثانوية القدس المسائية للبنين

 618.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4583

 141941003032حيدر سالم كاظم زويري

احيائي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 617.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4584

 121941030210مصطفى حيدر عبد الكريم ثاني

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

 616.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4585

 171941053019محمد فاضل محمود عبدهللا

احيائي ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنين

 615.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4586

 191941009350يوسف شالش حمادي جواد

احيائي اعدادية الفلوجة للبنين

 610.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4587

 271941046118مهدي ابراهيم علي عبد

احيائي اعدادية الوقار للبنين

 602.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4588

 151942046074زهراء صدام محمد محسن

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 592.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم
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4589

 121942094145زينب عادل محمد راضي

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 590.0جامعة النهرين/كلية العلوم

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4590

 121942101045نور صفاء رشيد احمد

احيائي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 586.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4591

 121942113016زينب رحيم ناهي طرفه

احيائي ثانوية التفوق للبنات

 585.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4592

 211941012038رضا اسعد شمسي عبدهللا

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 585.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4593

 101942117105مينه نوفل محمود عبد الجبار

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 582.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4594

 131941020133محمد عدي جودي محمد

احيائي ثانوية كلية بغداد للبنين

 579.3الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4595

 151942041065نبأ علي حسن عبود

احيائي اعدادية المسرة للبنات

 579.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4596

 231941006120قاسم سعد مخيلف صالح

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 579.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4597

 101942084049وسناء زياد حميد كامل

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 575.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4598

 111952108022غسق عامر كاظم زاير

تطبيقي ثانوية زبيدة للبنات

 626.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4599

 241951013083مكي سوادي صكب كشاش

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنين

 613.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4600

 251951007107عبد هللا احمد متعب شياع

تطبيقي اعدادية النصر المركزية للبنين

 608.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4601

 111951151022عبد الرحمن حامد عبيد حمد

تطبيقي اعدادية االبتكار للبنين

 605.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4602

 141951012034مصطفى حسين كامل علي

تطبيقي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 597.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4603

 261951014059هادي محمد هادي فرحان

تطبيقي اعدادية العزيزية للبنين

 596.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4604

 241951074007حسين هدير كاظم كماز

تطبيقي اعدادية االنوار االهلية للبنين

 581.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4605

 221952162005رشا غسان عدنان داخل

تطبيقي اعدادية الحدباء للبنات

 577.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4606

 271951032024صابر حسن شنشل رسن

تطبيقي ثانوية البيان للبنين

 550.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4607

 101951017055محمد حردان حميد رشيد

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 549.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4608

 251951001165محمد عبادي كاظم شنبار

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 542.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4609

 141951002026يوسف عبد الكريم خلف علي

تطبيقي ثانوية النظامية للبنين

 521.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4610

 111951026046محمد عبد الجبار عوده خلف

تطبيقي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 520.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

4611

 251941001265محمود كاظم مدلول مجهول

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 521.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

4612

 181941315004سيف صدام جاسم ضايع

احيائي ثانوية المهيمن المختلطة

 520.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

4613

 101942084003امنه عقيل محسن صالح

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 505.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

4614

 131942112044غفران عبدالكريم محمد عبد

احيائي ثانوية الوحدة الوطنية للبنات

 557.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

4615

 261942120060خديجه صادق صبيح فزع

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

 536.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

4616

 141942100014ايمان باسم رمح مناع

احيائي اعدادية الفداء للبنات

 531.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

4617

 131942070102زهراء محمد علي ابو زيد

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 530.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

4618

 111942079020تبارك نجم عبد االله خضر

احيائي اعدادية هند للبنات

 509.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

4619

 111942158003براء عادل رحمن مزعل

احيائي ثانوية ابراهيم الخليل المختلطة

 507.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

4620

 261941014108مصطفى كريم فرهود طربوش

احيائي اعدادية العزيزية للبنين

 500.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

4621

 151951018033كرار داود سلمان حسن

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 524.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب

4622

 241951002032حيدر محسن خلف محمد

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

 473.0جامعة بغداد/كلية العلوم

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية

4623

 121951005006باقر امين علي امين

تطبيقي اعدادية االمام علي للبنين

 472.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية

4624

 111942108036رانيه خميس خلف محمود

احيائي ثانوية زبيدة للبنات

 572.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

4625

 131942116029عبير جبار جمعه ناصر

احيائي ثانوية طيبة للبنات

 567.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال
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4626

 141942099057فاطمه لطيف جاسم سلوم

احيائي اعدادية االسكندرونة للبنات

 515.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

4627

 151941006090محمد حسن كاظم عرب

احيائي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 511.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

4628

 101942120153يسر سري عباس لفته

احيائي اعدادية اجنادين للبنات

 508.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

4629

 111941016087عمر حسن علي صالح

احيائي اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 504.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

4630

 141942099001استبرق جبار سعيد زغير

احيائي اعدادية االسكندرونة للبنات

 504.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

4631

 141941049017حميد ماجد رشيد حميد

احيائي اعدادية ابن خلدون للبنين

 501.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

4632

 111941049188نشأت عبد الغني حسين حسن

احيائي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 494.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

4633

 311941004010علي حسين علي عرب

احيائي ثانوية االمل للبنين

 601.0جامعة الموصل/كلية العلوم

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

4634

 171951026174محمد عدنان سهيل قاصد

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 509.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

4635

 171951144077محمود عامر سلطان كواس

تطبيقي اعدادية الشافعي للبنين

 509.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

4636

 171952280012تبارك خالد محمد خليل

تطبيقي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 498.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

4637

 171952294077نبأ معاذ ابراهيم يونس

تطبيقي اعدادية الطالئع للبنات

 497.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

4638

 171941143098محمود رافع محمود يونس

احيائي اعدادية الشهاب للبنين

 589.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

4639

 171941015195مصطفى حارث عبد المنعم بكر

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 570.0جامعة تكريت/كلية العلوم

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

4640

 171942224015زينب ادريس درويش عمر

احيائي ثانوية االخوة للبنين

 569.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

4641

 171942288323نور عبد القادر محمد امعيد

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 556.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

4642

 181941053020عبدالكريم ظاهر حسن خلف

احيائي اعدادية الواسطي للبنين

 546.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

4643

 171941017132عبد الرحمن طارق موفق سحري

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 541.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف

4644

 171942357051داليا طه احمد فتحي

احيائي ثانوية تطوان المسائية للبنات

 670.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

4645

 171942317019ايه خالد علي عباس

احيائي ثانوية المأمون للبنات

 665.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

4646

 171942328029زينه ثامر حمدون مرعي

احيائي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 664.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

4647

 171951011182مصطفى بشار غانم قاسم

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 648.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

4648

 171951067005حسين جعفر عزيز عبدهللا

تطبيقي اعدادية برطلة للبنين

 646.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

4649

 171951015006ابراهيم محمد حسين محمد

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 634.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

4650

 171951093009محمد عبد هللا خلف عبد هللا

تطبيقي ثانوية وانة للبنين

 629.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

4651

 171951037016وعدهللا فرج احمد علي

تطبيقي ثانوية اشويرات للبنين

 496.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

4652

 311951009065مصطفى محمد حسين قاسم

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 489.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

4653

 171952294032رغد احمد جرجيس مجيد

تطبيقي اعدادية الطالئع للبنات

 520.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

4654

 171951351059عبد الرحمن ماهر يونس محمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 506.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

4655

 171951081003سراج حازم غانم اسماعيل

تطبيقي ثانوية القبة للبنين

 503.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

4656

 201951006056هاشم ابراهيم غانم عطوان

تطبيقي اعدادية الصدر للبنين

 557.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

4657

 201951391030هاشم وحيد حسن عثمان

تطبيقي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 544.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

4658

 201951302051محمد نجاتي جميل شريف

تطبيقي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 541.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

4659

 201942134015االء عمر أحمد قاسم

احيائي ثانوية اليقظة للبنات

 591.0جامعة كركوك/كلية العلوم

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة

4660

 201952136008فادية ياس فهد طليب

تطبيقي اعدادية  11اذار للبنات

 487.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة

4661

 191951020062عمار ياسر شهاب احمد

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنين

 490.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

4662

 201941026013زكي حسن محمود عبيد

احيائي اعدادية الزاب للبنين

 421.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى
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4663

 171952231046سندس سالم زكي عبد

تطبيقي اعدادية قرطبة للبنات

 426.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

4664

 171951142047محمد ذنون يونس عبد هللا

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 434.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

4665

 171952289047طيبه عصمت يوسف يونس

تطبيقي اعدادية االصمعي للبنات

 430.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

4666

 171951025019آنس صفوان علي خليف

تطبيقي اعدادية الراية للبنين

 428.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

4667

 171952237050نوال اياد محمد نظير ابراهيم

تطبيقي اعدادية اليمن للبنات

 427.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

4668

 191942196038رقيه رضا حامد تركي

احيائي اعدادية هيت للبنات

 671.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

احيائي ثانوية الجامعة المختلطة

 671.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

 669.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل
الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل
الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

يوسف ياسر شحاذة خضير

4669

191941298031

4670

 171941188005احمد وليد محمد الياس

احيائي ثانوية ام الربيعين االهلية للبنين

4671

 231941228006فراس ستار عالوي موسى

احيائي ثانوية االبتكار المختلطة

 667.0جامعة بغداد/كلية التمريض

4672

 171942274110غفران حسين قاسم حامد

احيائي اعدادية ابن االثير للبنات

 664.0جامعة الموصل/كلية العلوم

4673

 171942286342نور محمد حسين ميكائيل

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 630.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

4674

 311942060004امينه مجبل نائف محمد

احيائي ثانوية العرفان للبنات

 621.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

4675

 191941024004بشير ناجح جاسم محمد

احيائي اعدادية العبيدي للبنين

 669.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

4676

 201941025062محمد ناظم عبد حميد

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنين

 666.0جامعة تكريت/كلية التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

4677

 311942047137طيبه محمد صالح شاكر

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 665.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

4678

 171942357110مروه محمد غازي سعد هللا

احيائي ثانوية تطوان المسائية للبنات

 663.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

4679

 211942236002رنا عبد هللا محمد صالح

احيائي ثانوية الوالء المختلطه

 663.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

4680

 201942331176هانا عمر محمد امين احمد

احيائي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 656.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

4681

 171942240009رحمة محمد صالح علي

احيائي ثانوية الزاوية للبنات

 617.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

4682

 181942242127كوثر محمد فاضل سلمان

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 668.0جامعة تكريت/كلية التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4683

 171942288054اهلة شكر محمود يونس

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 658.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4684

 171941005091فراس احمد مصلح مشعل

احيائي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 657.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4685

 231941051056سجاد عائد ياسر كلف

احيائي اعدادية كوثا للبنين

 653.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4686

 171941053006صفاءالدين خلف هالل كنوش

احيائي ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنين

 652.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4687

 171942294136زهراء علي حسين يونس

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 651.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4688

 171941028104سيف نصر محمد احمد

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 649.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4689

 171941080051زبير عبد اللطيف احمد عبد القادر

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 647.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4690

 201941303130محمد اسعد سعد هللا عبد هللا

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 639.0جامعة كركوك/كلية العلوم

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4691

 171942327062نور سعد جار هللا محمد

احيائي ثانوية دار الشرقية االهلية للبنات

 637.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

4692

 181941151105محمود ربيع ناظم كمال

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنين

 657.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

4693

 171942317004اسراء علي صالح علي

احيائي ثانوية المأمون للبنات

 657.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

4694

 171941080152محمد مصطفى سليم مصطفى

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 509.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4695

 171941017174علي بسام عزيز محمد

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 474.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4696

 171942251086ريم زياد ذنون يونس

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 449.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4697

 171942348018ليلى مراد خلف مطو

احيائي ثانوية سنوني المختلطة للنازحين

 445.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4698

 171941348047كنعان علي احمد بكر

احيائي ثانوية سنوني المختلطة للنازحين

 445.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4699

 171942077028نور وليد امين فتحي

احيائي ثانوية المصطفى للبنين

 443.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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4700

 331942052034عائده سليمان جردو آدو

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 441.0جامعة الموصل/كلية االثار

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4701

 171942359017مهدية مراد عيسى حسن

احيائي ثانوية ربيعة المسائية للبنين

 434.0جامعة الموصل/كلية االثار

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4702

 171941042005خالدبن الوليد عمر ذياب عويد

احيائي اعدادية القيارة للبنين

 429.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4703

 171942267001اباء محمد عبد السالم يونس

احيائي اعدادية الفراتين للبنات

 426.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4704

 171942280018االء شريف صالح نوري

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 425.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4705

 171941162028زيد عمار احمد محمود

احيائي ثانوية المعتصم باهلل للبنين

 407.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4706

 171942314024ايه ثائر محمود هادي

احيائي اعدادية سومر للبنات

 399.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4707

 311841008018عبد هللا ضرار عبد الرحمن يحيى

احيائي ثانوية دياكوي للبنين

 389.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4708

 171951007077عز الدين عدنان شهاب احمد

تطبيقي االعدادية الغربية للبنين

 482.0جامعة الموصل/كلية العلوم

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4709

 171951350169كرم عبد الباسط حسن عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 437.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4710

 171951203010سيف منيف مرعي معيوف

تطبيقي ثانوية سيف الجهاد للبنين

 431.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4711

 171952302035فاطمه عنان محمود مصطفى

تطبيقي اعدادية حمص للبنات

 422.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4712

 171951084019عمار اياد صالح يونس

تطبيقي اعدادية تلكيف للبنين

 416.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

4713

 201942334137ساره صالح حسن حسين

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 495.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4714

 201941311061محمد وريا محمد عباس

احيائي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 463.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4715

 201942364013شاجوان جالل صالح محمود

احيائي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 452.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4716

 181942182034ده رون صباح جمعه محمد

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 447.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4717

 201942334120زينب هاشم علي احمدي

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 444.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4718

 201942338004ايمان نجاه رحيم محمد

احيائي ثانوية هه وري للبنات -الدراسة الكردية

 441.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4719

 201941009029رواد حسين علي حميد

احيائي اعدادية ابن خلدون للبنين

 437.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4720

 201941390087محمد عصمت عبد هللا توفيق

احيائي اعدادية بارش للبنين-تركماني

 430.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4721

 201942138113منى مهدي خلف محمد

احيائي اعدادية نور العراق للبنات

 430.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4722

 201941033008رائد خلف جمعه فليح

احيائي اعدادية حوض  6للبنين

 404.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4723

 201951259213عمر محمد مهيدي صالح

تطبيقي اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-عربية

 428.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4724

 171951027129محمود خالد مدهللا محمد

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 401.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

4725

 171851001011أركان صالح محمد عطية

تطبيقي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 426.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

4726

 181951078006رياض احمد حسن ابراهيم

تطبيقي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 585.0جامعة تكريت/كلية العلوم

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

4727

 181952401005هبه زياد هادي سلمان

تطبيقي الخارجيات

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

4728

 201952332015زينب أسعد ناجي دارا

تطبيقي ثانوية زالة للبنات دراسة كردية

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

4729

 171952296011تقى مؤمن محمد أحمد

تطبيقي اعدادية التحرير للبنات

 404.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

4730

 171951015058سرمد شامل جرجيس عبد

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 387.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

4731

 201951377066فه رمان فؤاد معروف سعيد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

4732

 171922258005ايمان احمد رشيد عبد الرحمن

ادبي اعدادية عين سفني للبنات

 442.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4733

 331921052002امين قوال صالح احمد

ادبي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 435.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4734

 171922237029رشا عدنان عبد المجيد خضر

ادبي اعدادية اليمن للبنات

 422.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4735

 171921012116يوسف وعد هللا راسم عبد هللا

ادبي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 420.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4736

 171921143024حسام عدنان حسين احمد

ادبي اعدادية الشهاب للبنين

 419.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل
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4737

 171922284007رحمه يونس فتحي صالح

ادبي ثانوية الفضيلة للبنات

 416.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4738

 171921018108مازن يحيى محمد جدوع

ادبي اعدادية سارية للبنين

 413.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4739

 171942277067دعاء عامر فاضل عباس

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 542.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4740

 171942259029دالل صالح صالح ابراهيم

احيائي ثانوية زمار للبنات

 434.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4741

 271942055078دنيا كمال غازي اسماعيل

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 431.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4742

 171942230047جيهان جمعه سلطان جاسم

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 422.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4743

 171942077015رندا محمود احمد خليل

احيائي ثانوية المصطفى للبنين

 419.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4744

 171842235094روعه محمد طاهر حامد طه

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 416.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4745

 171941147005اشرف حازم شاحوذ جاسم

احيائي اعدادية اشور للبنين

 415.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4746

 171941170002ابراهيم شجاع حمو محمد

احيائي ثانوية بادوش للبنين

 405.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4747

 171941025057طه ياسين احمد صالح

احيائي اعدادية الراية للبنين

 404.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4748

 171841074010محمد عبدهللا محمد احمد

احيائي ثانوية السالمية للبنين

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4749

 171942297008أنفال رعد احمد سليم

احيائي اعدادية اشبيلية للبنات

 401.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4750

 171941019013احمد فرات احمد جرجيس

احيائي أعدادية االمين للبنين

 398.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4751

 171842323003اية فراس طه بكر

احيائي ثانوية الباشا االهلية للبنات

 398.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4752

 211941282072محمد ثائر شجاع مهدي

احيائي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 396.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4753

 171942274072زينب ثامر حامد يونس

احيائي اعدادية ابن االثير للبنات

 396.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4754

 171951017016احمد شهاب احمد سعدون

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 432.0جامعة الموصل/كلية االثار

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4755

 171951142055محمود يونس احمد موسى

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 423.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4756

 171951015112عمار ياسر عادل يونس

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 422.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4757

 171951144042عبد الملك ابراهيم احمد هايس

تطبيقي اعدادية الشافعي للبنين

 421.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4758

 171951124070محمد صالح قاسم حسن

تطبيقي اعدادية الفرقان للبنين

 420.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

4759

 171921027059عبد هللا فتحي عبد الرحمن احمد

ادبي اعدادية النيل للبنين

 412.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4760

 171922401019حنين طالب مالك علي

ادبي الخارجيات  -ايمن

 410.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4761

 171921021075مصطفى عمار سالم سعيد

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 403.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4762

 331921001062مصطفى فالح احمد حسين

ادبي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 400.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4763

 171921010045عمر محمد عواد حساني

ادبي اعدادية ابي تمام للبنين

 393.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

ادبي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 393.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

 391.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى
الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

نور فواز جبوري عزيز

4764

171922315065

4765

 171921144009احمد عبد الباسط يونس حسين

ادبي اعدادية الشافعي للبنين

4766

 171921019014احمد محمود عويد ضاحي

ادبي أعدادية االمين للبنين

 389.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4767

 171921104006عمر سليمان محمود يونس

ادبي ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنين

 389.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4768

 171922293015جواهر رمضان حاجي احمد

ادبي ثانوية شهدة بنت االبري للبنات

 386.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4769

 171922305011انوار هاشم حبيب فرج

ادبي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 384.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4770

 171922305058صابرين صباح محمد عبد هللا

ادبي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 384.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4771

 171922295009ديانا فرحان فنر حمو

ادبي اعدادية صفية للبنات

 383.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4772

 171922267010آمنه ميثاق حسن حياوي

ادبي اعدادية الفراتين للبنات

 382.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4773

 181921082060محمد مجيد حميد جاسم

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 378.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى
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4774

 171921024020جار هللا فراس حازم سعد هللا

ادبي اعدادية المستقبل للبنين

 377.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4775

 201921306037سيف عبد الرحمن عبد هللا محمد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 377.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4776

 181922383013جوانه عبد الخالق جمعه احمد

ادبي ثانوية كوردستان للبنات  -دراسة كردية

 377.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4777

 171942284016ايه شعالن مال هللا محمود

احيائي ثانوية الفضيلة للبنات

 433.0جامعة الموصل/كلية االثار

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4778

 171841027051سيف صالح يوسف علي

احيائي اعدادية النيل للبنين

 383.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4779

 171952330022موج طالل طه محمد

تطبيقي ثانوية الشرقية االهلية للبنات

 418.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4780

 171851121012حسين علي اصغر فاضل ابراهيم

تطبيقي اعدادية الجزيرة للبنين

 406.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4781

 171951018045سعد بشير سليمان علي

تطبيقي اعدادية سارية للبنين

 405.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4782

 171951359011احمد عبد الرزاق خضر ابراهيم

تطبيقي ثانوية ربيعة المسائية للبنين

 403.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4783

 231952225002ختام فالح مهدي عبد الحسين

تطبيقي ثانوية البقيع المختلطة

 401.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4784

 171951081012منار محسن حبش بيرم

تطبيقي ثانوية القبة للبنين

 393.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

4785

 201921311137يوسف كاوه انور عمر

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 423.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

4786

 201921364007داود جمعه احمد درويش فرج

ادبي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 420.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

4787

 201921301026يونس طارق ياسين حمه كريم

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 420.0جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

4788

 201921076035محمد مشعل مبارك عبد هللا

ادبي ثانوية العباد للبنين

 415.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

4789

 201821016075مسلم قاسم فاضل مهدي

ادبي ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

4790

 201942334243نهايت محمد صالح محمد

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 433.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

4791

 201942206001أسراء خلف حمدون حنو

احيائي ثانوية الخان المختلطة

 410.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

4792

 181942182058شروق خلف عبدهللا محمد

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 398.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

تطبيقي ثانوية المهيري للبنين

4793

 201951034005عبد هللا ابراهيم علي عيسى

 425.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

4794

 201921037028فؤاد إبراهيم شالش فحل

ادبي ثانوية شرق دجلة للبنين

 399.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني فنون/كركوك/قسم تقنيات صناعة المالبس

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

4795

 201921022103وسام صائب حسين عبد

ادبي اعداديه الرواد للبنين

 392.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

4796

 201941206018مصطفى جاسم حمدون حنو

احيائي ثانوية الخان المختلطة

 440.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

4797

 171951080043عالء طارق فاضل علي

تطبيقي اعدادية الرشيدية للبنين

 383.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

4798

 181922252023مريم مجيد رشيد عطا هللا

ادبي اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 631.0جامعة سامراء/كلية االداب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

4799

 181922269021مريم صفاء ايوب حمادي

ادبي ثانوية الهدى للبنات

 439.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

4800

 181922322003سماهر نزهان ابراهيم سلمان

ادبي ثانوية بداح بن عاصم المختلطة

 406.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

4801

 201821032004أحمد نهاد محمود أحمد

ادبي ثانوية كوزلو بابا للبنين

 400.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني فنون/كركوك/قسم تقنيات صناعة المالبس

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

4802

 181942240057نورا زهير محمد احمد

احيائي اعدادية الرحمة للبنات

 487.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

4803

 181942209025نور ناظم رعيف حسن

احيائي ثانوية دار السالم للبنات

 458.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

4804

 181942198015منى رعيد عايد مطر

احيائي ثانوية البو هيازع للبنات

 421.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

4805

 181942176181هديل عبدهللا ابراهيم عبدهللا

احيائي اعدادية بلد للبنات

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

4806

 241942114079خديجه راضي كريم عبيد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 675.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

4807

 241941015064ضاري فارس فرحان سلمان

احيائي اعدادية الشامية للبنين

 673.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

4808

 251941009035أيمن حميد عبد العباس عبد الحسين

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 535.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

4809

 271941027022حسين خالد حسين عاجل

احيائي اعدادية حسين محفوظ للبنين

 526.0جامعة سامراء/كلية التربية

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

4810

 161941060157منتظر صبيح عبود محمد

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 519.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

صفحة  130من 148

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
( القناة العامة)

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

الفرع

المدرسة

القبول المركزي

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

4811

 241951013011حسن هادي صكب كشاش

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنين

 611.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

4812

 171951351028جواد كاظم عباس محمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 597.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

4813

 221951254010سيف سعد جاسم محمد

تطبيقي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 592.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

4814

 251941205198علي صالح مهدي نعمه

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 621.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

4815

 281942052016ايه خيون سعيد عيدي

احيائي ثانوية بطلة كربالء للبنات

 617.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

4816

 231952079003حنين علي مهدي كاظم

تطبيقي ثانوية الوركاء للبنات

 496.0جامعة بابل/كلية العلوم

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

4817

 161951085035رائد جهاد شعبان سلمان

تطبيقي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 486.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

4818

 271942066027فاطمه عباس يونس عسكر

احيائي اعدادية السرور للبنات

 526.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات الزراعية

4819

 231941013039صالح هادي مزهر سلومي

احيائي اعدادية االمام للبنين

 528.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

4820

 231941013022حسين علي خريبط فراس

احيائي اعدادية االمام للبنين

 522.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

4821

 231942081047شفق سعد حسن جبار

احيائي ثانوية الرفعة للبنات

 517.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

4822

 231941400033ستار ابراهيم حسين جنك

احيائي الخارجيون

 450.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

4823

 111942401004اسيا انور سلمان عبدهللا

احيائي الخارجيات

 444.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

4824

 231951031040محمد كاظم جبر جاسم

تطبيقي اعدادية السجاد للبنين

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

4825

 161951009031مجتبى عبد الزهره نعيم صويدج

تطبيقي اعدادية الفرسان للبنين

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

4826

 231951060001احمد حسين زاير موسى

تطبيقي اعدادية المؤمل للبنين

 422.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

4827

 211921031018علي طارق عادل نعمة

ادبي اعدادية ابي الضيفان للبنين

 439.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4828

 251922086227غدير عباس هادي عطيه

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 431.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4829

 251921211031عباس صدام احميد عويز

ادبي اعدادية القادسية للبنين

 431.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4830

 251951009110مرتضى نافع خزعل زباله

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 445.0جامعة الكوفة/كلية االثار

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4831

 251951011042مرتضى محمد عباس علي

تطبيقي اعدادية ميسان للبنين

 445.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4832

 251951024013صباح حسن مؤمن محمد

تطبيقي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 445.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4833

 251952096044يسر احسان علي وفي

تطبيقي اعدادية الفراهيدي االهلية للبنات

 444.0جامعة الكوفة/كلية االثار

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4834

 251952104002بنين حسين هادي حسون

تطبيقي ثانوية السجايا الحسنة للبنات

 443.0جامعة الكوفة/كلية االثار

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4835

 161951358017احمد نزار خلف جبر

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 433.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4836

 251951049002اثير شاكر عطية فرج

تطبيقي ثانوية االندلس االهلية للبنين

 428.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4837

 241951016005احمد عزيز ناصر حسين

تطبيقي اعدادية غماس للبنين

 427.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4838

 241952100022جوالن حاكم صالح مباشر

تطبيقي اعداديه زنوبيا للبنات

 427.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

4839

 271942088157عبير احمد مهدي صالح

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 665.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

4840

 271941020022حسين علي عبد االئمه خضير

احيائي اعدادية الرجيبة للبنين

 653.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

4841

 271941153122مرتضى يوسف هاني منعم

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 652.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

4842

 191941066089قاسم شاكر محمود خليفة

احيائي اعدادية الكرمة للبنين

 644.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

4843

 271942070019ديانا محسن كنوش علوان

احيائي ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبنات

 627.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض

4844

 271942081066عبير احمد فرحان راهي

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 627.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض

4845

 231942079006اسيل ستار عالج ظاهر

احيائي ثانوية الوركاء للبنات

 624.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض

4846

 241942168100قدس امير حافظ جاسم

احيائي ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة

 672.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4847

 241942220077بنين عبد الرضا جبار عباس

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 672.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة
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4848

 221942161069فاطمه اسعد عباس سماري

احيائي اعدادية الشطرة للبنات

 672.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4849

 251942084670غسق جليل احمد محمد

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 671.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4850

 231942090108رند علي مهدي عباس

احيائي اعدادية المدحتية للبنات

 668.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4851

 241942220313سافره عبد الرضا جبار عباس

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 668.0جامعة القادسية/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4852

 221941002184علي كامل هاشم عبد الحسن

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 668.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4853

 221942178116عبير حسين حمود حناج

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنات

 668.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4854

 231942140016حوراء فالح حسين حميدي

احيائي ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنات

 667.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4855

 251941205203علي عبد الواحد طاهر كزار

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 667.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4856

 261942107075شكران قاسم حيذور هدام

احيائي اعدادية الحي للبنات

 666.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4857

 171942241036زينب حبيب جعفر محمد

احيائي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 666.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4858

 251942062565ضحى فاخر تفكير مراد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 664.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4859

 251942059434طيبه رياض عبد الحسن حمزه

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 664.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4860

 251942084190تبارك عايد جابر حمزه

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 662.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4861

 251942062664فاطمه عقيل غازي كرنفل

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 661.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4862

 251942084351رقيه منصور حميد هادي

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 660.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4863

 231941042099علي مهدي حمزه خشان

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 660.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4864

 291942050046تبارك يحيى محمد عبد

احيائي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 660.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4865

 251942096259عذراء عادل عبودي اوبان

احيائي اعدادية الفراهيدي االهلية للبنات

 658.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

4866

 251941150187عبد الصاحب عبد علي محسن صاحب

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 634.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

4867

 271942091121فاطمه عويد هليل عبد عون

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 649.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

4868

 231941032081مرتضى صالح عبيد جاسم

احيائي اعدادية الكفل للبنين

 636.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

4869

 251942062152بنين مشير عبد علي تفال

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 633.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

4870

 221941031043حسين هادي عبد االمير مكطوف

احيائي اعدادية الفجر للبنين

 633.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

4871

 241942123014براء ستار ياسين سلمان

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 620.0جامعة القادسية/كلية القانون

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

4872

 241942114196صفا جعفر حسن عبود

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 620.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

4873

 291942050101زهراء نبهار كاظم دغش

احيائي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 621.0جامعة المثنى/كلية العلوم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

4874

 251942059004أمل حسين عبد الرضا عبود

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 616.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

4875

 291942054018بهجه هالوي شاني حمدان

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 614.0جامعة المثنى/كلية العلوم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

4876

 241942146043ضحى احمد كاظم محمد

احيائي ثانوية الصديقة للبنات

 608.0جامعة المثنى/كلية العلوم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

4877

 241942106021بنين جاسم محمد كاظم

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 607.0جامعة القادسية/كلية التربية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

4878

 241942114294نور جبار عبد الحسين اكريم

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 605.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

4879

 241942123057زهراء ثائر شاكر سلمان

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 604.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

4880

 221941003155مؤمل كاظم خلف جبر

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 637.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

4881

 291942085068زهراء عامر طالب خضير

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 634.0جامعة المثنى/كلية العلوم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

4882

 231942125101نور احمد عبيس كاظم

احيائي اعدادية عشتار للبنات

 631.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

4883

 241942123064زهراء سهيل عبد جبار

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 631.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع

4884

 251942108048بنين صاحب خضير حسن

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 630.0جامعة تلعفر/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات صحة المجتمع
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4885

 291942052098رقيه ناجي كامل حسن

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 655.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

4886

 231942118032سجا عدنان سلمان مكي

احيائي ثانوية اآلمال للبنات

 655.0جامعة بابل/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

4887

 111941009036منتظر طعمة فليح حسن

احيائي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 653.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

4888

 271942055060حنين قاسم نعمة خسباك

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 652.0جامعة كربالء/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

4889

 241941001153عقيل حمزه حسين عاريه

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 650.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

4890

 221942138019حوراء فؤاد كاظم محمد

احيائي اعدادية المؤمنات للبنات

 664.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4891

 241942115050كوثر علي عريبي جابر

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 660.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4892

 181942375031نبأ حسن عبد الرضا حسن

احيائي ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبنات

 659.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4893

 221941023064مرتضى سعيد كركان منشود

احيائي اعدادية الدواية للبنين

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4894

 241941006084مرتجى رسول حمادي حسن

احيائي اعدادية ابي تراب للبنين

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4895

 251942062629فاطمه باسم كاظم سعيد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 647.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4896

 291941007262قاسم حسين حصين حمادي

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4897

 241941204004احمد سليم حاتم علي

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 640.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات صحة المجتمع

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4898

 291941002173محمدالصادق ياسر كريم نجم

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 638.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4899

 251941007314مرتضى جالل كشيش حسين

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 638.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4900

 231942113052زينب محمد نعمه داود

احيائي ثانوية الكفاح للبنات

 637.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4901

 251942062518سرى مسلم خادم حسين

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 636.0جامعة ميسان/كلية التمريض

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

4902

 231942088121رسل احمد محمد جابر

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 459.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4903

 271951006009حسين مراد محمد عبد هللا

تطبيقي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 428.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4904

 231951176001حسين ماضي صلبوخ الفي

تطبيقي ثانوية الدوحة المختلطة

 427.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4905

 231952145003ايمان سعد عبد عبدهللا

تطبيقي اعدادية امنة الصدر للبنات

 424.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4906

 231952152002اغادير راضي محسن رحيم

تطبيقي ثانوية السيدة رمله للبنات

 421.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4907

 271951006010داود سلمان عباس حسين

تطبيقي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4908

 161951016118مصطفى عبد هللا حيدر عبد هللا

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4909

 291952052010دعاء عبد الزهرة جبير جحيل

تطبيقي اعدادية السماوة للبنات

 401.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4910

 161951353065عباس ناعم لعيبي عودة

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

4911

 291952085013زينب حيدر محمد عناد

تطبيقي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

4912

 251942170428هبه فاضل محمد حسين

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 438.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4913

 251842059274زينب فاضل صالح ياسين

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 430.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4914

 251942170113دعاء رياح حسن راضي

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 403.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4915

 251951010061محمد جاسم محمد عبد علي

تطبيقي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 426.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4916

 161951034128محمد صفاء جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 421.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4917

 251851205120محمد فالح صالح عبد العباس

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 411.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4918

 251952170090عبير اسماعيل جابر محرج

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 409.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4919

 161952252012زهراء ماجد محمود صالح

تطبيقي ثانوية الشجرة الطيبة للبنات

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4920

 251941151099محمد انور عريبي حسين

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 581.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4921

 251941152032ضياء هادي مهدي شيال

احيائي ثانوية القدس المسائية للبنين

 425.0جامعة سامراء/كلية االثار

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف
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4922

 251841001155عبد هللا عامر حمودي شعالن

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4923

 251941031205حسين عبد االمير احمد علي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنين

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4924

 251952108034هبة فالح عبد الحسين كاظم

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنات

 422.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4925

 251951116014حسين عوده عبد هللا كردوش

تطبيقي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4926

 241951026015محمد ماجد سبيع نحو

تطبيقي ثانوية المرتضى (ع) للبنين-الوقف الشيعي

 413.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4927

 251851001096سالم ناظم نهير غازي

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4928

 221952190020حوراء ناجي داخل انعيمه

تطبيقي ثانوية الوالية للبنات

 408.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4929

 251851001194محمد باقر ماجد عبد االمير عاجل

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4930

 161952172015زمن ميثم سويد خضير

تطبيقي اعدادية الفواطم للبنات

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4931

 291952058007زهره كامل نعيم جحيل

تطبيقي اعدادية الوفاء للبنات

 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

4932

 251952170022بنين حليم كبر عبيس

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

تطبيقي اعدادية ام عمارة للبنات

 432.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

 427.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء
جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

نور علي خضير صيهود

4933

271952071043

4934

 271852067044فاطمه عامر منصور محسن

تطبيقي اعدادية الخالدات للبنات

4935

 221951022038حيدر محمد مطشر جواد

تطبيقي اعدادية الغراف للبنين

 422.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

4936

 241941207060عباس جابر طابور مطيع

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 395.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

4937

 231951162008محسن حمزة حسين مراد

تطبيقي ثانوية ام قصر المختلطة

 439.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

4938

 241951216008بسام كلف كناد منشود

تطبيقي ثانوية السدير المسائية للبنين

 434.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

4939

 241951203181محمد جابر عبيد حمزه

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 424.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

4940

 241951024011محسن دينار غركان سلطان

تطبيقي اعدادية العراق للبنين

 416.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

4941

 241951017056موسى عدنان كريم شعالن

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

4942

 221951009044محمد صباح دريس حسن

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

4943

 161951363093صالح اسماعيل مايع خضير

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 437.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

4944

 241941006002احمد عداي ارحيم خضر

احيائي اعدادية ابي تراب للبنين

 506.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

4945

 241951064004ارشد احمد مهوس طارش

تطبيقي اعدادية النصر للبنين

 454.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

4946

 251952170103فاطمه حسين عبد الرضا ناجي

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 374.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

4947

 241952100003اسماء عدنان كريم شعالن

تطبيقي اعداديه زنوبيا للبنات

 399.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

4948

 241952100001اديان عبدالهادي شريف عباس

تطبيقي اعداديه زنوبيا للبنات

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

4949

 251952085003افراح عباس حسن سعدون

تطبيقي اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 395.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

4950

 271951034005باقر اسماعيل كاظم مايع

تطبيقي ثانوية البساط االخضر للبنين

 389.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

4951

 291851025015ايمن مسلم حفوف حسن

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 389.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

4952

 241951015046عادل ياسر حسين سعيد

تطبيقي اعدادية الشامية للبنين

 385.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

4953

 231922102020زينب حسين حبيب عبد

ادبي ثانوية الجنائن للبنات

 430.0جامعة بابل/كلية اآلداب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4954

 141922102048زهراء فاضل عواد كاظم

ادبي اعدادية المهج للبنات

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4955

 231922076008زهراء حسين محمد كاظم

ادبي ثانوية عدن للبنات

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4956

 231941183067مرتضى سالم جواد كاظم

احيائي اعدادية الجماهير المختلطة

 446.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4957

 231841019062عبد الرحمن ساجت هاشم علي

احيائي اعدادية الهاشمية للبنين

 439.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4958

 231942137002ابتهال سليم مسلم مهيدي

احيائي ثانوية الخلود للبنات

 438.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل
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4959

 231942088294صفا مهدي صالح مهدي

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4960

 231942121047زهراء نزار قحطان علي

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4961

 231952121004ايات محمد عمران خليف

تطبيقي اعدادية بنت الهدى للبنات

 422.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4962

 231952089017غدير حمزه طاهر مسلم

تطبيقي اعدادية اليقظة للبنات

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4963

 161952458026فاطمة غسان عبود فزع

تطبيقي ثانوية بحار االنوار للبنات

 408.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4964

 241952220062رجاء محسن عطية عاجل

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

4965

 111922081034شهد غالب حسين علوان

ادبي اعدادية عمر المختار للبنات

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

4966

 111921180201منتظر علي عبد ساري

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية

 392.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

4967

 111921053051عبد هللا فواز عياده كاظم

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

4968

 241952220066رسل صبحي محسن عبد هللا

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 400.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

ادبي اعدادية الروابي االدبية للبنين

4969

 231852088005اسراء حسن عبد الزهره ناجي

تطبيقي اعدادية الطليعة للبنات

 398.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

4970

 161952309038نبأ خالد جبر هاشم

تطبيقي اعدادية العزم المختلطة

 395.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

4971

 251921207024مقتدر سرحان عبد الكاظم معارز

ادبي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

4972

 251922096028زهراء حسين جاسم نعمه

ادبي اعدادية الفراهيدي االهلية للبنات

 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

4973

 251922089057هدى عقيل محمدحسن عبدعلي

ادبي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

4974

 251941156041علي عقيل عبادي عيسى

 444.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

4975

 241921015013حسن غانم سعيد عبود

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 440.0قبول مباشر

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4976

 251922094011بيداء يحيى جبار ناهي

ادبي اعدادية شمس الحرية للبنات

 423.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4977

 251922093019حوراء حسن عبد الحسين جريو

ادبي اعدادية الزهراء (ع) للبنات

 419.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

احيائي ثانوية العباسية المسائية للبنين

4978

 251922082011رغد كاظم عبود شناوه

ادبي اعداديه امنة الصدر للبنات

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4979

 251921121023مصطفى احمد هلول عبد هللا

ادبي ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطة

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4980

 251922079039رسل عباس علي عبد الحسين

ادبي اعدادية االفتخار للبنات

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4981

 251921024187علي عامر موسى جعفر

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4982

 161921061019حسن سامي محمد علي عبدالنبي

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4983

 151922049084نبأ ستار جبار كريم

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 388.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4984

 251922094027زهراء يوسف عبد الصمد محمد

ادبي اعدادية شمس الحرية للبنات

 384.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4985

 251942068056والء حسين هالل حمادي

احيائي اعدادية الفاطمية للبنات

 454.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4986

 251942084177بنين ميري وهام سرحان

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات (أ)

 432.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4987

 251942059296زهراء فليح عبد الزهره عبد علي

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 426.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4988

 251941001247محمد حميد فليح حسن

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 411.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4989

 251942170262سرى فاهم عبد الرضا عباس

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 401.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4990

 251942170268سالمه حمود جاسم محمد

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 395.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4991

 251942086015بنين حسين حسين عبد هللا

احيائي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 388.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4992

 251951152017حسين موسى محمد عبد زيد

تطبيقي ثانوية القدس المسائية للبنين

 443.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4993

 251952055005فاطمه علي عباس علي

تطبيقي ثانوية النجوم األهلية للبنات

 424.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4994

 251952059094زهراء حسين كاظم حسين

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 419.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4995

 221852199025زهراء علي ناصر نصير

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 413.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف
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4996

 221952141016نور الهدى جواد محسن سلمان

تطبيقي ثانوية شمس العلوم األهلية للبنات

 413.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4997

 241951026014ليث حسين نعيم عبد

تطبيقي ثانوية المرتضى (ع) للبنين-الوقف الشيعي

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

4998

 141922074050رنده عبد الغفار عبود حسين

ادبي اعدادية عائشة للبنات

 479.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

4999

 271922095021سكينه عقيل كاظم خضير

ادبي اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبنات

 429.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

5000

 271922052021رسل مروح يوسف عطيه

ادبي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 425.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

5001

 271942062081شهد حافظ بدر عبد

احيائي اعدادية االمامة للبنات

 454.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

5002

 271941019006احمد شاكر حسين بريسم

احيائي اعدادية اإلقتدار للبنين

 433.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

5003

 271842068068زينب مهدي محمد جعفر

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 427.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

5004

 271952057010ايات علي كاظم ياسر

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 443.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

5005

 161951008007جهاد فاضل بخيت بكر

تطبيقي ثانوية الخالدين للبنين

 426.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

5006

 161952224001آيات باسم جاسم مكنس

تطبيقي اعدادية رياحين الجزيرة للبنات

 417.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

5007

 231921193017محمد لطيف حمزه هادي

ادبي ثانوية ابن زيدون المختلطة

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

5008

 241922108024فاطمة احمد كريم موسى

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 401.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

5009

 231941042114محمد باقر قاسم طاهر مسلم

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 444.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

5010

 241942102102زهراء محمد مهدي حسن

احيائي اعدادية السنية للبنات

 432.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

5011

 241941207050سامي رياض نزال جعباز

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 422.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

5012

 241951034007حسن احمد شاكر عبدعون

تطبيقي ثانوية الرافدين للبنين

 427.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

5013

 241951018040ليث جمال محسن راضي

تطبيقي اعدادية الجواهري للبنين

 422.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

5014

 241952220012اسيا رحيم رطان فرحان

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 421.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

5015

 241922093029نرجس حسين كاظم خميس

ادبي اعدادية سكينة للبنات

 423.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5016

 291922050011امنه ماجد عبد النبي مزعل

ادبي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 423.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5017

 291922066006اسماء حمزة جاسم حمد

ادبي ثانوية خديجة للبنات

 422.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5018

 291921001068ذو الفقار طالب راضي فضيل

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 415.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5019

 291921151051حسين علي ياسر صافي

ادبي اعدادية القلم المسائية للبنين

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5020

 291921001077سجاد ربيع عطية عباس

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 403.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5021

 161921052005احمد جميل عبد الهادي فرج

ادبي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 385.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5022

 291921151077سالم حميد حديد خلف

ادبي اعدادية القلم المسائية للبنين

 377.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5023

 291921151005احمد رحمن خضير عباس

ادبي اعدادية القلم المسائية للبنين

 374.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5024

 291942050115ساره موسى عبد عيادة

احيائي ثانوية فلسطين النموذجية للبنات

 431.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5025

 291942052264هدى رزاق راهي وادي

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

5026

 161821061055عدنان طالب عبود خلف

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 399.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

5027

 241921039019علي احمد هادي سهيل

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 399.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

5028

 161921061051عباس عبد هللا حبيب محمد

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 376.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

5029

 161921039045عبد هللا سمير جابر يوسف

ادبي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 375.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

5030

 161922223068نور الهدى علي حسين سلمان

ادبي اعدادية البيان للبنات

 384.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

5031

 221941093101محمد سلطان قاسم بزيع

احيائي ثانوية الرازي االهلية للبنين

 674.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

5032

 141941047016احمد كريم عبد الكاظم محمد

احيائي اعدادية النهوض للبنين

 604.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب
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5033

 261942152021هدى حميد رويضي جبح

احيائي ثانوية الدجيلة المختلطة

 666.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

5034

 101952099007ريم احمد جاسم حميد

تطبيقي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 642.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

5035

 131951030017رضا حسن علي حسين

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

 632.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

5036

 141951009077مصطفى عالوي الزم غدير

تطبيقي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 629.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

5037

 141951007013محمد عبد االمير حميد محمد علي

تطبيقي ثانوية المتميزين للبنين

 628.1الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

5038

 141942074006اسماء علي حليحل وادي

احيائي اعدادية عائشة للبنات

 572.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

5039

 141942076025تبارك حيدر احمد سعيد

احيائي اعدادية التسامح للبنات

 548.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

5040

 121941007002احمد حمزه غافل عبد زيد

احيائي اعدادية الصدرين للبنين

 547.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

5041

 191942188039رحمه موفق محمد جسام

احيائي اعدادية الفلوجة للبنات

 565.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

5042

 121942107198فاطمه طارق كاظم جاسم

احيائي اعدادية الحرية للبنات

 530.0جامعة كربالء/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

5043

 131942122007بشائر الخير ابراهيم حسين الزم

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 524.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

5044

 101941009028عبد الرزاق علي رفش مسعود

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 518.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

5045

 111942140011شهد سامي صالح لفته

احيائي ثانوية الزقورة للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

5046

 141942093020رهام علي حسن فرج

احيائي ثانوية النزاهة للبنات

 517.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

5047

 161941352012احمد عبد الكريم بجاي منسي

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 517.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

5048

 141921174060علي نعمه شراد حسين

ادبي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 510.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5049

 131921019046محمد صفاء خلف عبد هللا

ادبي اعدادية سيناء للبنين

 507.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5050

 141921024195قيس حسين كريم عليوي

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 502.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5051

 111922220028رحاب عبيد عواد

ادبي ثانوية الوفاء المسائية للبنات

 499.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5052

 141921061071علي محمد شدهان صفوك

ادبي اعدادية شفق النور للبنين

 494.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5053

 151921002053حيدر بشير شياع جلوب

ادبي اعدادية البراق للبنين

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5054

 131921029011حسين رعد عناد عبد الرزاق

ادبي اعدادية الصفا للبنين

 485.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5055

 131921024048حيدر ياسين عبد فياض

ادبي اعدادية عكاظ للبنين

 484.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5056

 121921048033حسين ناظم زاير حسن

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 483.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5057

 141922074017ايات محمد قاسم مجيد

ادبي اعدادية عائشة للبنات

 479.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5058

 141921030014جعفر جاسم محمد فرحان

ادبي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 479.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5059

 151922047043رنان جواد عيسى رحمن

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 475.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5060

 101921016004احمد خميس احمد علوان

ادبي ثانوية اليمن للبنين

 470.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5061

 151922040047زهراء احمد كريم غالي

ادبي اعدادية العقيلة للبنات

 464.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5062

 141921038131كرار محي سلمان محي

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

 464.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5063

 151921002184مصطفى منير عبد الواحد ماهود

ادبي اعدادية البراق للبنين

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5064

 151922050030دعاء رحيم ابراهيم فالح

ادبي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5065

 131922112032فاطمه علي عبد حسين

ادبي ثانوية الوحدة الوطنية للبنات

 461.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5066

 151922040154وسن عمار حسون رسن

ادبي اعدادية العقيلة للبنات

 461.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5067

 111921012013اشرف شاكر محمود مهدي

ادبي ثانوية الثوار للبنين

 460.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5068

 151921010018حسين سليم هاشم عذير

ادبي اعدادية قباء للبنين

 458.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5069

 111922077021ريم نعيم مجيد حسن

ادبي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 458.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة
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5070

 151921010043عباس هاشم حاتم كاطع

ادبي اعدادية قباء للبنين

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5071

 151921010069محمد عادل كاظم سيد

ادبي اعدادية قباء للبنين

 454.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5072

 151921002146ليث سلمان جبار شمخي

ادبي اعدادية البراق للبنين

 453.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5073

 121922108006تبارك احمد جميل احمد

ادبي ثانوية البخاري للبنات

 452.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5074

 111921052093معز عبد الوهاب محمود سليمان

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 452.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5075

 151921002192منتظر علي جرو حافظ

ادبي اعدادية البراق للبنين

 451.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5076

 111921059129يوسف احمد حميد ابراهيم

ادبي اعدادية األهداف األدبية للبنين

 450.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5077

 131952106021يقين شمخي جبر عكال

 455.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

تطبيقي اعدادية عدن للبنات

5078

 111952103020شمس محمد شاكر محمود

تطبيقي ثانوية اغادير للبنات

 454.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5079

 101951008050مرتضى محمود خليفه عبد

تطبيقي اعدادية الغزالية للبنين

 452.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5080

 151952056001آيه لؤي كاطع كاظم

تطبيقي اعدادية الفكر للبنات

 448.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5081

 121951043012علي احسان قاسم زين العابدين

تطبيقي ثانوية سومر للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5082

 131952101003تبارك حسن عبدهللا رداس

تطبيقي اعدادية الكرامة للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5083

 111952109053مريم عادل عباس عبد المحسن

تطبيقي اعدادية البصرة للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5084

 121952094023حوراء عبد الكاظم عبد رماح

تطبيقي اعدادية الفوز للبنات

 445.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5085

 161951340031علي فائز جبار حمادي

تطبيقي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 442.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5086

 211951011038محمد محمود هناوي محمد

تطبيقي اعدادية خانقين للبنين

 437.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5087

 121951032092مصطفى صباح حسن عبد الحميد

تطبيقي اعدادية الشروق للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5088

 161951352248نوفل عبد الرزاق عبد الجليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 436.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5089

 221951307046حسن مجيد سلطان علي

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 432.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5090

 221952175018زينب لطيف جوده عذاب

تطبيقي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 427.0جامعة واسط/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5091

 211951022003احمد عدنان عبدالحميد مجيد

تطبيقي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 427.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

5092

 121921009083حميد مزهر حميد ربيع

ادبي اعدادية العراق للبنين

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

5093

 141922079040رغده عامر عبد الواحد ابراهيم

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 422.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

5094

 141921024137عباس محسن حميد طاهر

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

5095

 231952109010رقية علي عبد الحسين جاسم

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 437.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

5096

 141952099025فرح احمد عبد الرزاق عطيه

تطبيقي اعدادية االسكندرونة للبنات

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

5097

 221952204031يقين جالل عبد السادة منشار

تطبيقي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

5098

 141942111122زينب علي كاظم حسين

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 671.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5099

 131941213004محمد علي عباس جبر شده

احيائي المدرسة العراقية الدولية في الصين  -ايوو

 670.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5100

 111942076118طيبه جبار بديوي سالم

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 670.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5101

 171941350054حمزة سليمان احمد سليمان

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 670.0جامعة الموصل/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5102

 231941167028علي سالم راوي سبع

احيائي ثانوية زهير بن القين المختلطة

 669.0جامعة بابل/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5103

 141941013019حسين صباح نوري كاظم

احيائي إعدادية المروج للبنين

 665.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5104

 231942124061ساره عالء حسن محسن

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 665.0جامعة بابل/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5105

 261941012112محمد راضي ضميد زمام

احيائي اعدادية الصويرة للبنين

 665.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5106

 261942169010سرور احمد حليو نعيمه

احيائي ثانوية الفتوة المختلطة

 665.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم
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5107

 181941145002احمد علي حسين علي

احيائي ثانوية الفياض للبنين

 665.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5108

 151941011045حسين ياسر حنظل حسين

احيائي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 665.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5109

 221942424090زينب داخل صيوان ناصر

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 665.0جامعة كربالء/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5110

 241941009041حسين ستار خلف حميد

احيائي اعدادية سومر للبنين

 664.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5111

 121942106121نغم زهير فاضل محمد

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 664.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5112

 151942080117غفران طالب جابر زكاط

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 664.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5113

 211942178261والء سامي حميد مجنون

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 664.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5114

 141942133084منار عادل حسين مجيد

احيائي اعدادية الناصرة للبنات

 663.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5115

 141942111176فاطمة وليد قاسم سوادي

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 663.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5116

 151942045039زهراء ضياء محمد حسن

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 662.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5117

 141942149063لينا محمد صبار ابراهيم

احيائي ثانوية القيم االهلية للبنات

 662.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5118

 231941055054مصطفى داخل شدهان عباس

احيائي اعدادية القدس للبنين

 661.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5119

 261941036002جاسم محمد عبد هللا دحام

احيائي اعدادية جصان للبنين

 660.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5120

 131941031002احمد باسم صالح قدوري

احيائي اعدادية المستنصرية للبنين

 660.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5121

 101942090103مروه رافع عبد هللا محمد

احيائي ثانوية الفردوس للبنات

 660.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5122

 231941055007حسن ناظم سعيد ايدام

احيائي اعدادية القدس للبنين

 660.0جامعة البصرة/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5123

 281942051077عذراء خالد سامي خلف

احيائي ثانوية االصالة للبنات

 659.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5124

 191941009260محمد حميد معارج حمادي

احيائي اعدادية الفلوجة للبنين

 659.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5125

 191941009335نذير سالم محمد علي

احيائي اعدادية الفلوجة للبنين

 659.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5126

 191941014008اياد رافد خضير رجب

احيائي اعدادية هيت للبنين

 658.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5127

 121942098071طيبه محمد رزاق كاظم

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5128

 151942080132كفايه ماجد عبد الحسين هاشم

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5129

 141942134099ضحى عبد الحسن زايد خليف

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5130

 221942417081نورس رحيمه جحيل حسوني

احيائي ثانوية الغدير االهلية للبنات

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5131

 121941026105علي سلمان خلف مهدي

احيائي اعدادية النور للبنين

 657.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5132

 121942110040رقية عدنان علي مهدي

احيائي اعدادية الكاظمية للبنات

 657.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5133

 161942332063زينب مصطفى كامل جبر

احيائي ثانوية ادم االهلية للبنات

 656.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5134

 261942072024سعاد جندي حمزه كاظم

احيائي ثانوية االنتصارات للبنات

 655.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5135

 261941010081رسول حسين رزاق صاحب

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 652.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5136

 231841006001أبا ذر عبدالكريم هاني مهدي

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 649.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5137

 141942110132طيبه جميل جايد عبد الجليل

احيائي اعدادية زينب للبنات

 648.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5138

 131942086014حنين قيس كريم محمد

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 647.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5139

 111942105102طاهرة عبد الرسول احمد سلمان

احيائي اعدادية التعاون للبنات

 647.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

5140

 111942076114شيماء قاسم عبد معين سلومي

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 641.0جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5141

 131942098166هبه سعد كامل عالوي

احيائي اعدادية الشعب للبنات

 640.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5142

 131942098040حوراء اثير عبدالحسين حسين

احيائي اعدادية الشعب للبنات

 635.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5143

 141942066049زينب عواد شندي سلمان

احيائي اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 635.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض
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5144

 131942107019تبارك حسين حسن زامل

احيائي اعدادية يافا للبنات

 632.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5145

 261941014085محمد شمخي عيد سالم

احيائي اعدادية العزيزية للبنين

 631.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5146

 151942053024حوراء ستار داخل احمد

احيائي اعدادية زها حديد للبنات

 625.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5147

 131942118262نبأ عامر كامل سلمان

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 617.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5148

 141942069015تبارك زيدان خليف عبد علي

احيائي ثانوية االبتهال للبنات

 609.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5149

 191942185031زينب صبار عطروز ملحان

احيائي اعدادية الخالدية للبنات

 608.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5150

 231942087065بنين عبد الرضا عمران سلمان

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 606.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5151

 201942344014ئافان علي جبار عثمان

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 604.0جامعة بابل/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5152

 131942103007بتول كاظم ارحيم جبر

احيائي اعدادية حطين للبنات

 604.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5153

 101942096059فاطمه علي غضيب جهلول

احيائي اعدادية البيان للبنات

 603.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5154

 141942076106نرجس موسى نجم كاظم

احيائي اعدادية التسامح للبنات

 602.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

5155

 211941013017احمد وسام رشيد حميد

احيائي اعدادية كنعان للبنين

 671.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5156

 231942081002اطياف حمزه سلمان حسوني

احيائي ثانوية الرفعة للبنات

 671.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5157

 111942083023رقيه كريم عبد الحسين علي

احيائي ثانوية االصالة للبنات

 671.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5158

 191942246071غفران غازي غريب جاسم

احيائي اعدادية الياقوت للبنات

 670.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5159

 141942066094نور عبد الكاظم مهدي بجاي

احيائي اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 669.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5160

 211942090175نور حامد جياد علوان

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 667.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5161

 201942114055عذراء عباس عبد الصمد عبد هللا

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 665.0جامعة كركوك/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5162

 121942094140زينب حسن صبار جعفر

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 663.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5163

 191941007092عبد الرحمن سعدي حميد مصلح

احيائي اعدادية الخالدية للبنين

 662.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5164

 111942104026زهراء قاسم صباح عبد النبي

احيائي ثانوية ذات العيون للبنات

 661.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5165

 111942121035سارة نعيم عطشان علوان

احيائي ثانوية الرباط للبنات

 660.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5166

 191942181008قطر الندى عبيد عواد احمد

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 664.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5167

 191942246084مريم حسن عودة محمد

احيائي اعدادية الياقوت للبنات

 664.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5168

 191942168007جهينه موفق عويد سبتي

احيائي ثانوية فاطمة البرناوي للبنات

 664.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5169

 191942308015هناء صادق جاسم عبود

احيائي ثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطة

 641.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5170

 191941071044سيف عمر عبد هللا هاشم

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 639.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5171

 191941040004احمد خيون يونس جعفر

احيائي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 639.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5172

 171941144029حسن عبد المعين صالح عبد القادر

احيائي اعدادية الشافعي للبنين

 629.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5173

 291941004076علي رحمان والي خضر

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 625.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5174

 201941025038علي حسين خليف حمد

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنين

 622.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5175

 171941017217مازن معن توفيق عبد الجبار

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 622.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5176

 221941098107علي زيد برغوث رطان

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنين

 621.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5177

 221941036159علي بهاء كاظم حمود

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 621.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

5178

 211941003186نهاد عماد عليوي اسماعيل

احيائي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 655.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

5179

 211942102071ساره احمد شطب حاوي

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 653.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

5180

 211942121124ميالد علي رحيم غايب

احيائي اعدادية ام حبيبة للبنات

 651.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة
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5181

 211942134087نهى جاسم محمود رشيد

احيائي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 650.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

5182

 211942140106زينه عبد الرحمن خلف ياس

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 648.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

5183

 211942138072زهراء صالح مهدي ويس

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 642.0جامعة تكريت/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

5184

 201941030149مدين حسيب علي ابراهيم

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 639.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

5185

 211942206002اسراء عماد محمد عليوي

احيائي ثانوية النظامية المختلطة

 638.0جامعة تكريت/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

5186

 211942092022خديجه صكر اسماعيل محمد

احيائي اعدادية الزيتونة للبنات

 642.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

5187

 141941003094مصطفى باسم عبد الرضا عايد

احيائي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 629.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

5188

 201941303025احمد عدنان كاكه خان كرم خان

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 629.0جامعة كركوك/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

5189

 171941051018عمر ابراهيم جاسم سليمان

احيائي ثانوية المكوك للبنين

 628.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

5190

 201942179015فاتن فاروق رضا علي

احيائي ثانوية البيان للبنات

 615.0جامعة كركوك/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

5191

 211942097011اسماء زيد عباس جار هللا

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 604.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد/قسم المواد البوليمرية والبتروكيمياوية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

5192

 131942076014زهراء احمد كاظم صبر

احيائي ثانوية االسوار للبنات

 596.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

5193

 271942055028بتول علي خليل عناد

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 594.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

5194

 261942075023تبارك فالح سلطان مالح

احيائي ثانوية البتول للبنات

 669.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

5195

 221942424019ايات عادل ميس عساف

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

5196

 261941001086عباس ثجيل حنظل بخيت

احيائي اعدادية الكوت للبنين

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

5197

 221941003119علي صالح هادي خرنوب

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 653.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

5198

 261942132117عذراء كريم بشير دحام

احيائي ثانوية نور المجتبى االهلية للبنات

 651.0جامعة بغداد/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

5199

 261942104079زينب جاسم غزال عبود

احيائي اعدادية القدس للبنات

 647.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

5200

 271941153036حيدر حاكم جفات عبد

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 645.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

5201

 261942109020براق شويطي كيطان عيسى

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 641.0جامعة المثنى/كلية التمريض

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

5202

 181942375001اسراء حازم خزعل حسن

احيائي ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبنات

 651.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5203

 271941037024قاسم محمد عباس فزاع

احيائي اعدادية المؤاخاة للبنين

 647.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5204

 271941011019حسن فاضل جاسم محمد

احيائي اعدادية الفتح للبنين

 645.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5205

 241942103032حوراء عقيل عبد الستار هادي

احيائي اعدادية الديوانية للبنات

 642.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5206

 181942176159ميسم حسين جعفر عبدهللا

احيائي اعدادية بلد للبنات

 640.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5207

 131942118132زينب حبيب طعمه دخان

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 638.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5208

 171942267105فرح قتيبة عبد الرزاق شهاب

احيائي اعدادية الفراتين للبنات

 488.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5209

 141942149055فاطمه سالم عبد االمير زاجي

احيائي ثانوية القيم االهلية للبنات

 456.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5210

 151942048017بتول عدنان شذر تعيب

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 437.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5211

 261841016046عمار جاسب صالح عبد

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 433.0جامعة واسط/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5212

 141942067118نور وليد فاضل عباس

احيائي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 430.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5213

 211941036008رسول ابراهيم عيسى عواد

احيائي ثانوية الجبل للبنين

 425.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5214

 111941203086خطاب احمد عاصي سلمان

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 420.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5215

 141952068042هبه عباس ثجيل عيسى

تطبيقي ثانوية حطين للبنات

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5216

 161951014013حسين صالح سرحان زغير

تطبيقي اعدادية االجيال للبنين

 427.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5217

 141951012031محمد حسن هادي كراب

تطبيقي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  141من 148

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تعديل ترشيح السنة الدراسية 2021-2020
( القناة العامة)

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ت

الرقم االمتحاني

اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

قسم الحاسبة االلكترونية

تعديل الترشيح

القبول المركزي

5218

 141951013068علي محمود داود عبود

تطبيقي إعدادية المروج للبنين

 420.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5219

 111951013043عز الدين غسان سلمان مهدي

تطبيقي اعدادية الحسين للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5220

 111951016060عبد هللا محمد حسن كاظم

تطبيقي اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

5221

 191941007030اسحاق يعقوب فرحان عبد

احيائي اعدادية الخالدية للبنين

 452.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

5222

 191942369194صفا ثامر علي حسين

احيائي ثانوية المآذن المسائية للبنات

 446.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

5223

 191942212020شهد باسم محمد فرحان

احيائي ثانوية اليقين للبنات

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

5224

 211942153005اسراء زيد هالل احمد

احيائي ثانوية االمال للبنات

 532.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

5225

 211941272177غيث عبداالمير عبد ناجي

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

5226

 211941272186محمد زيد عجيل طرفه

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

5227

 211952291012ضفاف ناصر علي ناصر

تطبيقي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 433.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

5228

 141952072052هاجر رعد محمد مولود

تطبيقي ثانوية سومر للبنات

 382.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

5229

 221951314055علي عباس جاسم محمد

تطبيقي ثانوية النصر المسائية للبنين

 421.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

5230

 281951151666محمد هاشم محمد عبد هللا

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 411.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

5231

 281852078037كوثر رحيم حسن احمد

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 411.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

5232

 241951203141علي حسين علي عبد الحسين

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 391.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

5233

 161951020081ليث مهند واثق محمد

تطبيقي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

5234

 221952108014زينب رياض ناصر حسين

تطبيقي ثانوية زنوبيا للبنات

 385.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

5235

 161951359011جواد كاظم عبد الرضا صادق

تطبيقي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

5236

 101922110123هاجر ليث غازي عبود

 513.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5237

 151922056016ايه جبار داغر لعيبي

ادبي اعدادية الفكر للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5238

 111921017036عبد هللا احمد عباس ذياب

ادبي ثانوية ابن سينا للبنين

 442.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5239

 141922071065هيام رياض حمادي عبد

ادبي ثانوية  14تموز للبنات

 437.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5240

 111921053012ابو بكر ستار محمد ضبع

ادبي اعدادية الروابي االدبية للبنين

 432.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5241

 151821015059عباس هوره راضي موزان

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5242

 101921159005رسول علي حسون علي

ادبي ثانوية الشموخ المختلطة

 431.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5243

 131922095018زينب محمد كريم محمد

ادبي ثانوية الرافدين للبنات

 431.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5244

 101922101059مريم نبيل عبد العزيز حسن

ادبي اعدادية االنفال للبنات

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5245

 121921172027مصطفى سالم عبد صالل

ادبي ثانوية الياسمين المختلطة

 427.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5246

 131922100033غدير جاسم حسين عليوي

ادبي ثانوية القاهرة للمتميزات

 427.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5247

 111921032031علي ماجد عبد علي عودة

ادبي اعدادية الحكيم للبنين

 423.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5248

 131922086052سجى محمد عذاب سعدون

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 422.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5249

 111922129021شيماء حميد جاسم محمد

ادبي ثانوية تل السمر للبنات

 422.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5250

 151922049048زينب فاخر عبد صكر

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 419.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5251

 261921013175مرتضى عباس سلمان محمد

ادبي اعدادية حلب للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5252

 141922077048غدير حيدر حسين زامل

ادبي اعداية الهدى للبنات

 416.0قبول مباشر

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5253

 211921076052وسام باسم محمد خضير

ادبي اعدادية شورش للبنين

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5254

 111922067022زهراء هادي احمد سرحان

ادبي ثانوية النهضة العلمية للبنات

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

ادبي اعدادية البطولة للبنات
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5255

 131942111050ساره حسين هادي رشيد

احيائي اعدادية السيف العربي للبنات

 465.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5256

 131942111068طيبه هادي كاظم جواد

احيائي اعدادية السيف العربي للبنات

 451.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5257

 131942126045غدير فالح عبد الرحيم حسين

احيائي ثانوية المناهل للبنات

 449.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5258

 131942086017حوراء حيدر ناصر سلمان

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 447.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5259

 141842067048طيبه محمد محسن عبد هللا

احيائي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

نور صباح عبود بني

5260

151942048129

5261

 111942078013سجى حسين درويش حمد

احيائي ثانوية الزهور للبنات

5262

 151942046022ايه زيد جبر عبد هللا

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 436.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

5263

 151842049017زهراء بشير جودة مناحي

احيائي اعدادية امنة الصدر للبنات

 432.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5264

 121942095056مريم عبد الحسين محمد كحيط

احيائي ثانوية بابل للبنات

 424.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5265

 131942132015زينب جمعه حسين علوان

احيائي اعدادية الكفاءات للبنات

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5266

 191942194021براءة عدنان عبد عبد هللا

احيائي اعدادية الوثبة للبنات

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5267

 211942291016ايات كريم هاتف مجيد

احيائي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5268

 131942071016تبارك جمعه حميد عيسى

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5269

 101942110103ورود عمار علوان عباس

احيائي اعدادية البطولة للبنات

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5270

 121952094040زينب طالب عودة علي

تطبيقي اعدادية الفوز للبنات

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5271

 151951017051مؤمل منذر جميل سعدون

تطبيقي اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5272

 261952079007صابرين حسن عباس لفته

تطبيقي اعدادية عبير العراق للبنات

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5273

 111951007041ياسر باسم محمد سلمان

تطبيقي اعدادية الخبير للبنين

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

5274

 151922047022تقوى عبد الكريم خيري ابراهيم

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 454.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5275

 141922102011ايات هاشم محمد حميد

ادبي اعدادية المهج للبنات

 410.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5276

 101822113023سرى سعد ابراهيم جاعد

ادبي اعداية المعراج للبنات

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5277

 111922108067عذراء عويد عبادي راشد

ادبي ثانوية زبيدة للبنات

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5278

 141922079054زهراء عادل حسن هبس

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5279

 121922087024زهراء جاسم محمد عبد الرضا

ادبي اعدادية رقية بنت الحسين للبنات

 399.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5280

 121941026209يحيى رسول كريم جبر

احيائي اعدادية النور للبنين

 421.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5281

 111851151037نجم عبد علي شدهان ياسين

تطبيقي اعدادية االبتكار للبنين

 405.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5282

 121951032058علي وجدان محسن رؤوف

تطبيقي اعدادية الشروق للبنين

 399.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5283

 161952155008هجران سامي سالم احمد

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنات

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5284

 161952268010عرين عبد الرضا ريسان عباس

تطبيقي اعدادية غدير خم للبنات

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

5285

 191922198020فرقان يعرب ياسين عبد ربه

ادبي اعدادية الروافد للبنات

 442.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5286

 191921019022عبد الرحيم هشام اسماعيل خلف

ادبي اعدادية حديثة للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5287

 101922108026ساره احمد ضاحي مطلك

ادبي ثانوية الحضارة للبنات

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5288

 171922254018ديانا نافع احمد عبد هللا

ادبي ثانوية تلكيف للبنات

 400.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5289

 201921078011احمد عبد الكريم جياد عبد هللا

ادبي اعدادية السياب للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5290

 191941070012براء هادي خلف حسين

احيائي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 449.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5291

 191942166018تقى رياض عبد الرحمن حمد

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 438.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار
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5292

 191942229009انوار زمان دلف خلف

احيائي اعدادية الروابط للبنات

 425.0جامعة سامراء/كلية االثار

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5293

 191942369034ايالف صادق علي مسربت

احيائي ثانوية المآذن المسائية للبنات

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5294

 191941356026عبد هللا محمد جسار عبد هللا

احيائي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 399.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5295

 191951014033مصطفى بدري صبري عبد

تطبيقي اعدادية هيت للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5296

 191951363024صفاء حسين دحام مصلح

تطبيقي ثانوية زين العابدين االهلية المسائية للبنين

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

5297

 211922146038سلوى شاكر محمود ياس

ادبي ثانوية الروابي للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5298

 211922146040ضحى رعد كريم يحيى

ادبي ثانوية الروابي للبنات

 432.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5299

 211922100007اسراء عبد االمير كاظم احمد

ادبي اعدادية فتيات المستقبل للبنات

 431.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5300

 211921227004حسن فالح ياسين كاظم

ادبي ثانوية المدائن المختلطة

 426.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5301

 211922122018وصال صالح عبد المهدي حساني

ادبي ثانوية الحمائم للبنات

 423.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5302

 211922240002آمال باسم اسماعيل سلمان

ادبي ثانوية الصباح المختلطة

 422.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5303

 211921050019علي مهدي كاظم عبود

ادبي ثانوية الشهيد عون للبنين

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5304

 211922115001ازهار يونس حمدان سحاب

ادبي ثانوية الحداثة للبنات

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

ادبي ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

زينب كريم ويسي علي

5305

211922234009

5306

 211922110095ندى سعيد حميد سلمان

ادبي اعدادية القدس للبنات

5307

 211921027024علي عبد الرزاق حسين جاسم

ادبي اعدادية الفراهيدي للبنين

 399.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

5308

 141922075162غيداء احمد علي غزال

ادبي اعدادية صفية للبنات

 387.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5309

 141922222015حنين ابراهيم شبوط سالم

ادبي ثانوية الوركاء المسائية للبنات

 381.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5310

 211942294068شيرين سمير علوان محمد

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5311

 211942173004آمنة محمود خليفة منصور

احيائي ثانوية نبراس االمل االهلية للبنات

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5312

 211942151029سجى علي مبارك يحيى

احيائي ثانوية تل الزعتر للبنات

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5313

 211842107024دينا عبد الوهاب عبد الستار حسن

احيائي ثانوية ام عمارة للبنات

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5314

 211952157007ايالف عبد الكريم طه عثمان

تطبيقي ثانوية السرمد للبنات

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5315

 211952142002سمر طارق اسماعيل مولود

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 396.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5316

 211952109005استبرق شحاذى عبد هللا حبش

تطبيقي اعدادية الحجرات للبنات

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

5317

 261922152008نور محسن شمخي مجيد

ادبي ثانوية الدجيلة المختلطة

 441.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

5318

 261922093065كوثر ضياء كاظم حسين

ادبي اعدادية الموفقية للبنات

 421.0جامعة واسط/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

5319

 261921026016حمزه مزهر عبيد محمد

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

5320

 261942080038تبارك كريم شاكر ظاهر

احيائي اعدادية االوائل االهلية للبنات

 482.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

5321

 261942109019بتول فزع والي جاسم

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 449.0جامعة واسط/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

5322

 261942120005اسراء عباس عمران اسماعيل

 444.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

5323

 261921015023حيدر حسين عليوي عبود

ادبي اعدادية نور المصطفى للبنين

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

5324

 261921041015حسن هاتف عداي حسين

ادبي اعدادية القطيف للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

5325

 261921013120علي كريم حبيب دندح

ادبي اعدادية حلب للبنين

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

5326

 141922068044نور الهدى احمد علي عفريت

ادبي ثانوية حطين للبنات

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

5327

 221952101002آيات سعد حيدر جبر

تطبيقي اعدادية الفرات للبنات

 416.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

5328

 221952163056هاجر جودة حسون صياح

تطبيقي اعدادية بردى للبنات

 394.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة
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5329

 161952250005رقيه ناصر محسن جعفر

تطبيقي ثانوية السيبة للبنات

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

5330

 241952220093زينب فواز جابر جواد

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 378.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

5331

 211921053009سجاد سعد احمد علو

ادبي ثانوية نوح للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

5332

 211921053025نشوان خلف شجاع خلف

ادبي ثانوية نوح للبنين

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

5333

 181942238003اسراء حبيب عبدالفتاح عبداالمير

 525.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

5334

 231921193006حسين فليح هادي عبيد

ادبي ثانوية ابن زيدون المختلطة

 415.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

5335

 101921055010حسام هالل حمادي شندل

ادبي ثانوية بالل للبنين

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

5336

 111821032073مهند عباس ابراهيم خلف

ادبي اعدادية الحكيم للبنين

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

5337

 181922236006ايه حسين علي حسين

ادبي اعدادية الدجيل للبنات

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

5338

 131922101056سندس حاتم ناصر حسين

ادبي اعدادية الكرامة للبنات

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

5339

 211951205003حسين علي حسين محمد

تطبيقي ثانوية حمرين للبنين

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

5340

 161942251020فاطمة علي احمد حسين

احيائي ثانوية عشتار األهلية للبنات

 637.0جامعة البصرة/كلية العلوم

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

5341

 161942152053تبارك محمد فلك رحيمه

احيائي ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 611.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

5342

 161952168037يقين راضي لفتة سند

تطبيقي اعدادية زينب بنت علي ع للبنات

 583.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية

5343

 161942216007بسملة مثنى عبد الصمد علوان

احيائي ثانوية ذات الصواري للبنات

 595.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

5344

 161941125006علي معن صالح محسن

احيائي ثانوية العصر الحديث االهلية للبنين

 592.0قبول مباشر /الجامعة التكنولوجية

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

5345

 161942290051زينة غسان عبد المحسن هادي

احيائي ثانوية بقية هللا األهلية للبنات

 589.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

5346

 281951017025حسين عكلة فاضل فريح

تطبيقي اعدادية اإلعتدال للبنين

 516.0جامعة ميسان/كلية القانون

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

5347

 281951032040محمد كريم جلوب حسين

تطبيقي ثانوية الجهاد للبنين

 488.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

5348

 281942058032نور الهدى جليل وادي عزيز

احيائي ثانوية العذراء للبنات

 598.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

5349

 161941059005علي حسن كاظم حسن

احيائي ثانوية الموانئ للبنين

 581.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

5350

 161941085040علي اياد حامد مزعل

احيائي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 562.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

5351

 161922256022فاطمه مشاوش عيسى محسن

ادبي ثانوية الكواكب للبنات

 527.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5352

 161922253011بيداء ستار هاتف محسن

ادبي اعدادية االبتسامة للبنات

 515.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5353

 161922213042فاطمة منذر حمزة نجم

ادبي اعدادية المرفأ للبنات

 457.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5354

 161921039001ابراهيم عادل عبد الرحيم عبد الرزاق

ادبي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 447.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5355

 161952230009جنه عبد الرضا حسين رشك

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 486.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5356

 161952170005تبارك نجم الدين عبد هللا عبد الحسن

تطبيقي اعدادية االندلس للبنات

 472.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5357

 161951365082سجاد عبد الزهرة عبد الكريم عباس

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 471.0جامعة بغداد/كلية العلوم

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5358

 161952224008زينب محمد علي ناصح

تطبيقي اعدادية رياحين الجزيرة للبنات

 462.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

احيائي ثانوية النور للبنات

5359

 161951340024عقيل موحي عامر جبر

تطبيقي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 462.0جامعة بابل/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5360

 161951060045حسين علي عجيل سمير

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 459.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5361

 161952350004شذى جاسم عبد ناصر

تطبيقي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 459.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5362

 161952204026صبا تحسين صبري كاظم

تطبيقي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 458.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

5363

 221921225024ناصر ناظم ابيد خريخت

 430.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

5364

 221951010059عباس وحيد عبد ثامر

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 468.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

5365

 221951067019حسن علي حسن ثامر

تطبيقي اعدادية النجاح للبنين

 456.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

ادبي ثانوية دار الندوة المختلطة
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5366

 161951363062حسين عبد الرضا حسن سوادي

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 450.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

5367

 221951050017خليل عبود حسين ردام

تطبيقي ثانوية الغدير للبنين

 445.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

5368

 221941076059سجاد عباس مطير صيهود

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنين

 674.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

5369

 281942190108معاد عائد جاسم باقر

احيائي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 671.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

5370

 161942152107زينب احمد رزاق خنجر

احيائي ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 669.0جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

5371

 221942398035هناء سمير جوده شنون

احيائي ثانوية دار السالم االهلية للبنات

 667.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

5372

 221941261012مرتضى نعمه طاهر محمد

احيائي ثانوية ابن الهيثم المختلطة

 665.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

5373

 221942139004أسماء عبد الخالق ياسر كريم

احيائي ثانوية المستقبل األهلية للبنات

 662.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

5374

 161942202129فاطمة جاسم حامد حافظ

احيائي ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبنات

 660.0جامعة البصرة/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

5375

 241942088026حوراء نعيم عوده شيحان

احيائي ثانوية الصادق (ع) األهلية للبنات

 654.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5376

 281942051099نور الفواطم محمد شعيبط عبيد

احيائي ثانوية االصالة للبنات

 653.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5377

 281942083006بتول محمد لفته فياض

احيائي ثانوية خولة للبنات

 652.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5378

 281942069042فاطمة خالد طبيج لفتة

احيائي ثانوية الغفران للبنات

 651.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5379

 281942073010دنيه عبد الرضا خشين عويد

احيائي ثانوية الميمونة للبنات

 647.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

5380

 271941150056عباس فالح عبد الزهره قاسم

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 626.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

5381

 281942072030نور علي كاظم كزير

احيائي ثانوية المشرح للبنات

 614.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

5382

 251942066062هدى طالب سلمان جعفر

احيائي اعدادية واسط للبنات

 598.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

5383

 221942165049زهراء صادق عبد شاهين

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 662.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5384

 221942103027ايالف رعد جاسم نبيت

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 661.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5385

 221942105087سجى عبد الكاظم رزاق حسين

احيائي اعدادية المصطفى للبنات

 661.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

احيائي ثانوية الحبيب المصطفى للبنات

 660.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

 659.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية
الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

براء حبيب عزيز بويج

5386

221942386006

5387

 221941306290منتظر عيدان طاهر عبد السيد

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

5388

 221941023018حسين ناجي جعفر خلف

احيائي اعدادية الدواية للبنين

 658.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

5389

 221942202017غدير صالح مغامس موسى

احيائي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 657.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5390

 221942431017كوثر عماد كاظم عبد

احيائي ثانوية البلسم االهلية للبنات

 656.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5391

 221942113084رسل خير هللا محمد راضي

احيائي ثانوية الرازي األهلية للبنات

 651.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5392

 271942058301هدى كريم نعمه مكي

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 650.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5393

 221942190181فاطمه محمد عدوان عبود

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 646.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5394

 161942173015زهراء وصفي خير هللا عبد الكريم

احيائي اعدادية المعالي للبنات

 645.0جامعة البصرة/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5395

 221942165050زهراء طالب نعمه جاسم

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 644.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

5396

 221942153085حنان عبد الحي محمد ضهيد

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 638.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

5397

 221942105094سميه قاسم علي طاهر

احيائي اعدادية المصطفى للبنات

 628.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

5398

 161941049039محمد كامل زويد حسين

احيائي اعدادية شط العرب للبنين

 493.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5399

 161942227042مريم حسن عبد الصمد عبد المجيد

احيائي ثانوية العلياء للبنات

 454.0جامعة واسط/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5400

 161941045004أيمن حيدر عودة مكي

احيائي اعدادية االعالم للبنين

 448.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5401

 161941034007جاسم طه علي جمعة

احيائي اعدادية الزبير للبنين

 448.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5402

 161942226026حوراء رائد حسن هادي

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 444.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة
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5403

 161941045028محمد باقر نور حسن

احيائي اعدادية االعالم للبنين

 442.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5404

 161942455015ساره عبد الكريم جابر عبد الكريم

احيائي ثانوية المآثر للبنات

 441.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5405

 161942239045نرجس علي مشكور محمد

احيائي اعدادية الجمهورية للبنات

 440.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5406

 161942247064ضحى علي لعيبي كريم

احيائي ثانوية الكباسي للبنات

 425.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5407

 161942381014ايالف خلف زغير عبد هللا

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5408

 161951007133مغير ليث سالم حسين

تطبيقي اعدادية البصرة للبنين

 527.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5409

 161951043048سجاد حسين ناصر صالح

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 487.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5410

 161951352192محمد علي صالح حسين

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 477.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5411

 161951363178محمد ثائر جاسم مهلهل

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 471.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5412

 161952163008ديار حيدر كاظم عباس

تطبيقي ثانوية مدينة العلم االهلية للبنات

 456.0قبول مباشر

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5413

 161952224003بنين عبد االمير عبد هللا احمد

تطبيقي اعدادية رياحين الجزيرة للبنات

 453.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5414

 161951358011احمد عباس مذكور رهيج

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 453.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5415

 161852280037عائشه رصين عبدالوهاب احمد

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 453.0جامعة بابل/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5416

 161851041005بهاء علي مروح طهمور

تطبيقي اعدادية ذو النورين للبنين

 450.0جامعة واسط/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5417

 161951089006احمد نعمه زعيبل عيال

تطبيقي ثانوية البرهان األهلية للبنين

 446.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5418

 161952218035زهراء ظافر عبد هللا محمد

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 446.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

5419

 281941007012حيدر احمد راضي داود

احيائي ثانوية الكحالء للبنين

 455.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

5420

 281952077095نوره مزهر عباس علي

تطبيقي ثانوية ام عمار للبنات

 461.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

5421

 161952210021تبارك عبد الجليل عبد ثجيل

تطبيقي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 459.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

5422

 281951001014احمد ماجد مشعل خلف

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 458.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

5423

 281951104041علي نعمه مظلوم سلطان

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 438.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

5424

 161851090007بهاء ناظم راضي دغيم

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنين

 434.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

5425

 161951108048محمد حيدر فاضل كريم

تطبيقي ثانوية المتنبي االهلية للبنين

 431.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

5426

 161921030096محمد حسن منصور معتوك

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 473.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5427

 161922199003البتول هاشم محمد عواد

ادبي ثانوية جرير للبنات

 424.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5428

 161921061087محمد ناظم ياسين غضبان

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 424.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5429

 161921100002حسن بشير كامل عزيز

ادبي ثانوية الكندي للبنين

 412.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5430

 161942210075فاطمة يوسف سهل احمد

احيائي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 449.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5431

 161952383091سندس موسى عويد حنش

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 479.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5432

 161952230017زهراء حسن عبد الودود نعمه

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5433

 161952210079عتاب مطير جابر مازون

تطبيقي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 446.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5434

 161952216016سكينة توفيق محمود علي

تطبيقي ثانوية ذات الصواري للبنات

 446.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

5435

 161842175005بدور فائق عبد الرضا حسن

احيائي ثانوية المعرفة للبنات

 430.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

5436

 221941273003اياد سعدون جلده محسن

احيائي ثانوية االعمار للبنين

 417.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

5437

 161951120002حسن ابراهيم حسين محمد

تطبيقي ثانوية الثقلين النموذجية االهلية للبنين

 463.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

5438

 161952197006فاطمة عيدي جابر الزم

تطبيقي ثانوية الفرات االهلية للبنات

 460.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

5439

 281922095002اسراء حسن حافظ عبود

 436.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

ادبي ثانوية النجاة للبنات
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5440

 281922090005انتصار لفتة سند رسن

ادبي ثانوية جنة الخلد للبنات

 416.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

5441

 281822064028ميثاق محمد عبد الحسن علوان

ادبي ثانوية سيناء للبنات

 413.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

5442

 281952071008رسل علي كريم جاسم

تطبيقي ثانوية االقصى للبنات

 434.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

5443

 281951151571مؤمل كريم نعمه لفته

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 432.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

5444

 161952458005افراح رعد عباس جمال

تطبيقي ثانوية بحار االنوار للبنات

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

5445

 221922202005زينب عبد هللا خلف سلمان

ادبي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 416.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5446

 161921032011حيدر عبد الحسين عداي زغير

ادبي ثانوية الجنات األهلية للبنين

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5447

 161922199010زينب هاشم محمد عواد

ادبي ثانوية جرير للبنات

 401.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5448

 161922149001اسماء ضياء ودود هاشم

ادبي ثانوية زهور حمورابي االهلية للبنات

 400.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5449

 281922080027سوزان علي عبيد عوده

ادبي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 396.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5450

 161922210062شهد خلف جويد مكطوف

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 396.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5451

 221921055014صالح مهدي صالح خليف

ادبي اعدادية سيد البلغاء للبنين

 394.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5452

 221942103095زهراء عماد جاسم محمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 451.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5453

 221942321027بشرى جليل عبد الحسين فراك

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 442.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5454

 221941068001ابراهيم محمد حريز جبر

احيائي اعدادية مهد االنبياء للبنين

 404.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5455

 221952394006خديجه ابراهيم رضا ظاهر

تطبيقي ثانوية السبطين االهلية للبنات

 434.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5456

 161951074039علي سعيد نوري علي

تطبيقي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 424.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5457

 161951353141وسام كامل مطلك عبد الحسين

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 419.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

5458

 221922171001امنة محمد خليف مالجي

 445.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

ادبي اعدادية قلعة سكر للبنات
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