
قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية الطب/جامعة بغداد612.9المنصور- ثانوية المتميزات احيائيفاطمه مناف رؤوف احمد1102042078156

كلية الطب/جامعة بغداد611.9ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن علي عبد الجبار جواد2232041047017

كلية الطب/جامعة بغداد611.9اعدادية الحريري للبناتاحيائيايالف عالء عبد االمير محمد3132042117030

كلية الطب/جامعة بغداد611.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين صباح حسون حسين4102041048009

كلية الطب/جامعة بغداد610.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفرح صادق جعفر كاظم5122042109135

كلية الطب/جامعة بغداد610.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائييسر نمير احمد مصطفى6232042132109

كلية الطب/جامعة بغداد609.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيروان حمزه وادي كاظم7142042129026

كلية الطب/جامعة بغداد608.7الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيحسين سعد كاظم حسن8142041046012

كلية الطب/جامعة بغداد607.9ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزهراء طاهر ناصر محمود9142042129030

كلية الطب/جامعة بغداد607.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن حيدر حمادي عبيد10232041047012

كلية الطب/جامعة بغداد607.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عبد الجليل محمد جواد حميد11272041005149

كلية الطب/جامعة بغداد606.6ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمرتضى اياد مهدي عزيز12292041020032

كلية الطب/جامعة بغداد606.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى فرحان فاضل زيدان13102042115024

كلية الطب/جامعة بغداد605.3ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة احمد حسن صادق14152042057046

كلية الطب/جامعة بغداد605.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيراحيل احمد علي محمد15192042189057

كلية الطب/جامعة بغداد605.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين علي نجم مبارك16222041093029

كلية الطب/جامعة بغداد605.0الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد سليم عبد هللا داود17102041002016

كلية الطب/جامعة بغداد604.0اعدادية النضال للبنيناحيائيصالح انور عودة هجر18212041029034

كلية الطب/جامعة بغداد603.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسرى عدنان محمد حميد19122042109094

كلية الطب/جامعة بغداد603.5اعدادية المعارف للبنيناحيائيالحارث مثنى عبد القادر صالح20212041005025

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب عباس بدري ياسين21292042065042

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيحوراء رائد خضر جاسم22212042143015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهاجر علي خلف ناصر23142042145272

كلية طب الكندي/جامعة بغداد602.0ثانوية المتميزاتاحيائيمريم قيس عبد الحسين عباس24132042108101

كلية طب الكندي/جامعة بغداد602.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعقيل احمد عباس فاضل25262041033068

كلية طب الكندي/جامعة بغداد601.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس ستار ياسر حسين26222041051056

كلية طب الكندي/جامعة بغداد601.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمنتظر نذير كاطع حنون27262041009148

كلية طب الكندي/جامعة بغداد600.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيطيبه نهاد حسين فرحان28122042136054

كلية طب الكندي/جامعة بغداد600.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسعاد علي ابراهيم سلمان29132042121131

كلية طب الكندي/جامعة بغداد599.9ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر علي جابر هاني30252041031103

كلية طب الكندي/جامعة بغداد599.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائييوسف فالح مهدي سعيد31142041007131

كلية طب الكندي/جامعة بغداد599.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائييحيى علي حسين عباس32262041014159

كلية طب االسنان/جامعة بغداد609.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينه عبد الكريم مهدي احمد33142042129034
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيريم فيصل محمد كعيد34132042131027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد587.0ثانوية السجى للبناتاحيائيكوثر حسين علي عباس35112042138020

كلية طب االسنان/جامعة بغداد586.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيعال نبيل عبيد رزيج36102042076026

كلية طب االسنان/جامعة بغداد585.0اعدادية زينب للبناتاحيائيابرار عبد االمير عبد محمد37142042110009

كلية طب االسنان/جامعة بغداد581.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيايات عدي كاظم حسين38212042130001

كلية طب االسنان/جامعة بغداد580.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي محمد كاظم العيوس39222041077140

كلية طب االسنان/جامعة بغداد578.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائينور الزهراء صبيح علوان ساجت40152042058099

كلية طب االسنان/جامعة بغداد578.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي خضير جابر عبد هللا41282041006093

كلية طب االسنان/جامعة بغداد576.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعبير بشير غازي محمد42152042045067

كلية الصيدلة/جامعة بغداد585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفرح محمد عبد الواحد جبر43132042071120

كلية الصيدلة/جامعة بغداد578.5ثانوية المتميزاتاحيائيغسق فيصل سالم جبر44142042094109

كلية الصيدلة/جامعة بغداد572.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رضا صادق كاظم45212042117040

كلية الصيدلة/جامعة بغداد570.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد االمير كاظم46122042107125

كلية الصيدلة/جامعة بغداد569.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي محارب جاسم47212041002047

كلية الصيدلة/جامعة بغداد568.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب حسين عباس صاحي48132042126031

كلية الصيدلة/جامعة بغداد567.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسجاد مكي مطر راهي49272041005070

كلية الصيدلة/جامعة بغداد566.0الخارجيوناحيائيحسين خليل شهاب احمد50212041400024

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد520.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا جاسم هاشم51142051016065

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد545.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسنين عماد داود جبار52122051031042

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد506.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير احمد كامل وادي53132042093093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد502.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيرضا علي عبد السجاد خضير54162051131023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد496.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد بسام محمد عبدهللا55162051140004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0ثانوية السياب للبناتاحيائيوديان عدنان محمد مسلم56102042077108

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيعذراء طاهر معيوف حسين57142042069049

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيكرار رحيم ناصر حسين58152051018049

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد421.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزهراء نوري حسين نعمه59282052190056

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك ميثم شهيد مسلم60272042063036

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد488.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيزهراء رحيم كشكول حبيب61142052101011

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد466.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيحسين علي عبد االمير جاسم62112051021046

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد456.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيصادق سعد جميل جاسم63232051051015

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد549.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيابو طالب عبد المهدي هادي عبيد64262041009005

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيحسين عماد حسين علي65102041020058

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد572.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيمياسه زيد سالم كريم66252052108026
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قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد570.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيزهراء حيدر ناجي جواد67122052118024

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسين علي هادي مصطفى68102051026039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيجواد كاظم حسين محمد69102051155003

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد543.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيصادق ضياء خضر جاسم70212041002070

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمحمد رضا علي كاظم كشاش71232041041024

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين سلمان72162042165188

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد556.4ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيصفا عقيل حسن محمد73162042381138

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمرتضى اسعد باقر عبد هللا74272051015068

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد542.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير حيدر خليل ابراهيم75272041001038

كلية العلوم/جامعة بغداد538.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حيدر فرحان حميدي76142042111112

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفاطمة سليمان جعفر رضا77102042106022

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيغيث باسم حسين بوهان78252041045128

كلية العلوم/جامعة بغداد503.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيأزهر علي حسن دوحي79142041029008

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمنيه احمد جمعه سعد80142042145250

كلية العلوم/جامعة بغداد492.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعبد الوهاب فاقد غثيث فرهود81112041041007

كلية العلوم/جامعة بغداد486.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد عويد جعفر فليح82132051017053

كلية العلوم/جامعة بغداد452.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيهدى صالح محمد حسن محمد علي83122052095037

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين جبر راضي الزم84282051151174

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيكوثر فالح مهدي مظلوم85112052110043

كلية العلوم/جامعة بغداد422.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الكريم احمد86162051357471

كلية العلوم/جامعة بغداد402.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعباس قيس فريح نعيم87282051011062

كلية العلوم/جامعة بغداد392.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي طالب مكطوف منديل88232051251213

كلية العلوم/جامعة بغداد384.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين حسن بدن89282052190030

كلية العلوم/جامعة بغداد381.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رعد مطر نعيمه90122051201071

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد477.0ثانوية حطين للبناتاحيائيطيبة فالح علوان باخيله91142042068035

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد458.0اعدادية فدك للبناتاحيائيرسل هادي مجيد صالح92212042156025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرانيه عبد الزهره حسن يوسف93112042106038

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد436.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقمر الزمان وليد حسين عطيه94232042087291

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد428.0ثانوية افق االهلية للبناتاحيائياالء حسن زيارة جبار95102042142001

كلية القانون/جامعة بغداد522.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه علي منصور طاهر96112022074053

كلية القانون/جامعة بغداد514.0اعدادية العزة للبناتادبيبنين محمد كامل حسون97122022118010

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد444.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمحمود صالح نوري عواد98112021180146

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد434.0اعدادية بغداد للبناتادبيمينا فياض محسن عليوي99102022117038
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد408.0اعدادية االمام علي للبنينادبيموسى حسين لطيف حسن100122021005062

كلية التمريض/جامعة بغداد558.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائييوسف منذر عزيز سلمان101122041007169

كلية التمريض/جامعة بغداد558.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيمرتضى رعد جاسم عبود102232041061060

كلية التمريض/جامعة بغداد546.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايمان حسين فالمرس عيسى103212042102012

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد445.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيياسر صباح حسن عبد104122041049014

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد437.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي احسان تركي عبد الحسن105182041006094

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيازهر حامد عبد الرزاق علي106232041027002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء عبد الجليل عبد الصاحب حسن107182042392027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرند جبار عبد حيدر108112042104027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمحمد جبار ثامر علي109112041020077

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمبتهل فائز هاتو عزيز110132041014028

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد353.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن صيهود111132042070176

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد346.0الخارجيوناحيائيمنتظر عالء كاظم شمخي112122041400075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد342.0ثانوية ظفار للبناتاحيائينور الهدى اسامه رحيم سلمان113112042091055

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد340.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى احمد ضياء عيدان114142042140141

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد338.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحسين طالب حمدان جاسم115112041020021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد338.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر عقيل عبد الزهره علوان116232041251155

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد338.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيامير علي عباس هاشم فرحان117132041258007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد349.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد صادق حامد علوان كريم118122051007101

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد324.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيصادق احمد صادق لفته119102051046004

كلية اللغات/جامعة بغداد450.0اعدادية الخالدات للبناتادبيمريم عدنان عذاب حمزه120272022067059

كلية اللغات/جامعة بغداد426.0اعدادية الدجيل للبناتادبيزينب حازم تركي مجيد121182022236018

كلية اللغات/جامعة بغداد384.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيسامي محمد سامي مخيف122232021164014

كلية اللغات/جامعة بغداد383.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتادبياسماء عباس راضي رسن123142022141002

كلية اللغات/جامعة بغداد378.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم قاسم محمد عبو124102022114023

كلية اللغات/جامعة بغداد378.0ثانوية الفوز للبناتادبييقين مرتضى حسن عبود125132022099056

كلية اللغات/جامعة بغداد378.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحنين علي عبد الحسين مجيد126122022127013

كلية اللغات/جامعة بغداد374.0اعدادية الروافد للبنينادبيسعيد عمار سعيد عبد الصاحب127182021085017

كلية اللغات/جامعة بغداد371.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد حسن ياسين عبد128122021048045

كلية اللغات/جامعة بغداد364.0اعدادية الروافد للبنينادبيحسن وسام سعيد عبد الصاحب129182021085007

كلية اللغات/جامعة بغداد350.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمة الزهراء عمار رشيد حميد130122022087048

كلية اللغات/جامعة بغداد505.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب فالح حسن يوسف131222042134065

كلية اللغات/جامعة بغداد487.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمنتظر حسن جلود محسن132222041373073
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كلية اللغات/جامعة بغداد472.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمسار علي ماجد كامل133292042055073

كلية اللغات/جامعة بغداد463.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيافنان حيدر حميد فرج134142042105003

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسيف علي فرحان عبد135132051005027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية النهار للبناتادبيفاطمه احمد عبد الحمزه عبد الحسين136112022127046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد458.0اعدادية البراق للبنينادبيعقيل نبيل هاشم جبار137152021002096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد457.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء علي هاشم كاظم138142022115037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0الخارجيونادبياحمد عمار كاظم عسكر139112021400009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد449.0ثانوية الثائر للبنينادبيمؤمل عباس كشاش عبد140122021011032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0اعدادية سما بسماية للبناتادبينور الهدى عبد الحسين داود مجبل141142022193040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد445.0اعدادية عائشة للبناتادبييهدين احمد اكبر بابير142142022074104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0اعدادية الفرح للبناتادبيبراق محمد كامل محمد علي143142022125006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبياس باسم علي حسين144102022134001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل نعمه مخيف145252041014148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد رامي جبار عيدان146142041021008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهال عامر كاظم حلو147112042076195

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد رسول عباس شعيب148132041006048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد فراس خضير عباس149212041003150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد397.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسن عباس150122042086019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد389.0 تموز للبنات14ثانوية احيائيفاطمه الزهراء مهدي صالح سريح151142042071050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد385.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد عباس حسين حلبوص152112041058062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد375.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيبنين يوسف سعيد هادي153122052089010

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى عالء جواد كاظم154152042046239

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد455.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب هادي جاسم شوكان155262042083050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد433.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيحسين عبد الرزاق عادل شاكر156242041159005

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد430.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيانفال حسين عدنان زغير157222042178011

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس مزهر سلمان158232051282013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد372.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمنتظر جميل سعدون مطير159222051042073

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد552.0ثانوية النرجس اللبناتادبيشهد كاظم معيوف هاشم160222022182023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد532.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيتبارك علي حسان راضي161262022148002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد501.0اعدادية القطيف للبنينادبيقاسم سالم هالل كاظم162262021041043

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0ثانوية اوراس للبناتادبينبأ قاسم حسن عبد الرضا163212022130027

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء محمد ناثر فنجان164142022222052

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد438.0اعدادية االبراج للبنينادبيزيد حسين هديب جعاز165252021027030
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد466.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائياحمد عدنان راهي كاظم166232041257015

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد422.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينور الهدى علي جاسب ثكب167152042052055

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد432.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد علي عباس مهدي احمد168102051008052

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0اعدادية المهج للبناتادبيديار يعرب خالد جبار169142022102018

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيعذراء ثائر هالل كاظم170262022072037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد407.0اعدادية الفرح للبناتادبيفرحه عبد المجيد كتيب جابر171142022125028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد402.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيزينب علي عبد االمير جاسم172112022067022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد394.0اعدادية صفية للبناتادبيغسق احسان ثابت جاسم173142022075177

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد391.0اعدادية الهدى للبناتادبيهاجر محمد ابراهيم عبد174152022047102

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد العزيز اصغر175122042110068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة محمد طالب العيبي176152042048146

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد370.0الخارجياتادبيحوراء رحيم جبار كرم177282022401009

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0ثانوية الموانئ للبنينادبيمنتظر احمد جبار محمد178162021059026

كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيحوراء فاضل جوده شجر179152022053016

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد348.0ثانوية مؤتة للبناتادبيهاله سعد نافع عبد هللا180112022116038

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد437.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى زهير شاكر علي181252042101233

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد349.0اعدادية النصر للبناتادبيفرح علي محسن فرج182122022112095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد342.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيباقر مؤيد خالد مزعل183142021201039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد337.0ثانوية الصفاء للبنينادبيمحمد علي سلمان كاظم حمادي184142021167039

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد336.0اعدادية البلديات للبنينادبيقاسم علي كرم قاسم185142021037170

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد333.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيزيد عباس سعدي حمزه186112021204048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد330.0اعدادية قباء للبنينادبيسيف سليم محمد داغر187152021010033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيساره حيدر عبد الرحيم غضبان188132042077021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد339.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزهراء محمد ابراهيم خليل189112052112018

كلية األعالم/جامعة بغداد516.0ثانوية الخلود للبناتادبينور الزهراء حسن كاظم علي190122022093039

كلية األعالم/جامعة بغداد450.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد حسين حسن عودة191112021027078

كلية األعالم/جامعة بغداد404.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمحمد غيالن جبار حسن192132021252124

كلية األعالم/جامعة بغداد395.0اعدادية العراق للبنينادبيعبد هللا حسن جليل شرار193122021009154

كلية األعالم/جامعة بغداد395.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيابراهيم رشاد عبد الرسول وحيد194112021059002

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد358.0الخارجيونادبيعدنان سعد عدنان خميس195272021400070

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد354.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيحسين عبد اللطيف حسين عليوي196102021200046

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد341.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين عدنان قحطان كريم197152021002039

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد395.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيبنت الهدى شاكر نعمه الزم198152042044023
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كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد353.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيمنير كاظم مراد حسين199222041301044

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد350.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي نجم ثجيل جباره200152051007079

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد349.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقياحمد عالء الدين محمود رمزي201102051003009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عمر كامل علي202112041010116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه ابو ذر محمد علي حسين203122042107165

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.7ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم اسماعيل عبد الجليل اسماعيل204222042159042

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيأسلم أسعد عبد االمير عيسى205272041014004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيميس محمد حسين راضي206142042112073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية597.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب خالد نوري محمد207242042136066

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء عبد عالوي حسن208282042055028

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0اعدادية العشار للبناتاحيائينبأ صادق جعفر صالح209162042228110

كلية الطب/الجامعة المستنصرية596.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيدعاء رضا جواد عبد الكاظم210182042375011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور هشام عبد االمير سلوم211132042121235

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي نصر هللا شامار مراد212152041015074

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي محمد نعمه حسن213212041002101

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيحوراء مجاهد طاهر محمد214142042125011

كلية الطب/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيايه خالد قاسم عرب215142042194017

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.8ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمرتضى فاضل خلف كرم216252041205229

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيجعفر حسن محمد عبيد217252041216005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيكوثر حسين مرزه غني218252042056274

كلية الطب/الجامعة المستنصرية593.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايه رياض فرهود عبد الكريم219182042176027

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عقيل مسلم مجيد220252041031759

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياخالص علي حسين علوان221252042170004

كلية الطب/الجامعة المستنصرية592.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيسجاد طاهر جخيور محمد222152041003043

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيبتول اكرم حميد راضي223132042115003

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيقبس مجيد عبد الرضا نزام224232042108089

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين سليم حافظ جعير225252042096082

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايثار عبد المطلب رضا هادي226252042062130

كلية الطب/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرؤى ميثم مهدي محمد227272042058093

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية580.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيصفا جالل سليم مجول228112042103058

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية573.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيوداد سمير عباس توفيق229132042070249

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب فاضل عباس علي230252042062729

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير فيصل محمد كعيد231132042131040
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمحمد باقر محمد حكمت عبد232182041001022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية571.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعباس حمزة ياسر محيل233112041026070

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية570.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيياسر عامر حمزه جاسم234132041054040

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية565.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمنتظر طاهر عطا صالح235132041002096

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية564.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيايه حازم غانم كاظم236142042112007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية563.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب حيدر عبد الرضا علك237132042100050

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية525.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمقتدى حامد هادي غازي238252051007194

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيسليم كامل مهدي سليم239162051499015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيايالف عمار عبد الحسن شمخي240282052063014

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية530.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيهبة حسين علي عبد الرضا241112042066069

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية526.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر حسن عليوي242252041007298

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية500.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيسجى عماد الدين محسن محمد علي243122052118031

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.1ثانوية المتميزاتاحيائينبأ محمد سمير صالح244112042113138

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمصطفى مثنى ثامر سلومي245142041048116

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية479.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياوس علي فؤاد يوسف246192041011027

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيفرح رافد عبود خالطي247102052110077

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيياسر عدنان عبد الرزاق علي248232051027031

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية419.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسين نامدار هللا يار249102051203017

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية بلد للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الغني حسين250182041006122

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد حسين حيدر محمد علي هادي251132041020148

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية399.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيرضا مازن جودة عبد252112051049045

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية387.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين تطبيقيعلي كرار بهاء الدين طعمه253132051236006

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عباس كريم حنش254122051202056

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية398.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي تطبيقيمحمد كاظم ارهيف جاسم255132051205018

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية السياب للبنيناحيائيقيصر عامر حمزة جاسم256132041030064

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه الكبرى حكمت محمد فرج257142042140101

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية480.0اعدادية النور للبناتاحيائيفضيلة رياض شمران يوسف258262042119085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيابو الحسن كاظم عذاب صنكور259132051002003

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر جاسم صالح محمد260282051151795

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد جاسم261282051008117

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية372.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمسلم حسين علي باقر262162051358212

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية366.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد مجيد جراد263162051061083

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد عقيل يونس زيدان264152041003087
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد مصطفى عبد االئمه عبد المجيد265182041006011

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي هادي كاظم266232051252050

كلية القانون/الجامعة المستنصرية492.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين محمد باقر سلطان267122021047047

كلية القانون/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيايثار توفيق كامل كاظم268142022222010

كلية القانون/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمجتبى حيدر صالح براوي269132021002081

كلية القانون/الجامعة المستنصرية448.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقينبا حميد صبار محيسن270142052193026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية435.0الخارجياتادبيمريم خالد حميد حسين271132022401168

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية االستقامة للبناتادبيضحى صباح علوان باخيله272152022058058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية الفداء للبناتادبيرحمه فائز عباس كريم273142022100025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية427.0 تموز للبنات14ثانوية ادبيرضى مؤيد جبار جاسم274142022071021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزهراء موفق محمد فدعم275102022106020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيطيبة قصي علي محمد276142022193026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيميالد النور ثائر سعيد هادي277122022134162

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية367.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمريم محسن هادي عبد علي278232042116052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية408.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيمرتضى كرار جبر كاطع279252051048018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية355.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد شياع صبار280142051034022

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية351.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيفاضل حامد عبيد رويح281102051006026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0الخارجياتادبيزهراء غياث طالب محمد282242022401026

كلية التربية/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية حلب للبنينادبيعباس كاظم لطيف خزعل283262021013085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية المهج للبناتادبيرسل عدي مجيد عكار284142022102020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية السعادة للبناتادبيصفاء سعد محمد حسن285142022120029

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعزيز محمد كريم شياع286242041074045

كلية التربية/الجامعة المستنصرية411.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفاطمه سلمان محسن شرهان287152042053059

كلية التربية/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزينب عامر عبد هللا علي288132052109011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينرجس رعد سادر حمدان289152052040043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية389.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيسجاد احمد كاظم عبد الحمزه290232051186022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيعلي جليل جابر كاظم291232021186026

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية حطين للبناتادبيطيف وائل عبد الواحد مهدي292132022103051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية357.0اعدادية بلقيس للبناتادبيامل عباس فاضل الزم293132022071008

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الرضا عبود294152042080118

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية415.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائينور الزهراء محمد رضا موسى محمد295132042095021

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيليلى عبد هاشم اسماعيل296132052098032

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية355.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى طالب جاسم لفته297282051151762

74 من 9صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية الجواد للبنينادبيعلي عماد دنبوس سموم298222021062029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحقي اسماعيل ابراهيم حسن299122021036010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى امين باسل محسن300152021008173

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى فائز جبار جاسم301152021004063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية374.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعمر حاتم محمد عزيز302132021004064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسن فاضل صلف جبر303152021004012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى نجم عبيد فرحان304232021011077

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية367.0اعدادية طه للبنينادبيكرار حيدر جاسم مجلي305142021177126

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0اعدادية الفاروق للبنينادبينزار احمد معن حسن306132021014091

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية ام القرى للبناتادبيالزهراء جمال محسن بجاي307142022079008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية366.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيغدير علي حنتوش حمادي308232042141031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية364.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء محمد مرزة حمزة309232042077066

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية325.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيبراء مهدي صالح راضي310212022100010

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية الفداء للبناتادبيتبارك غانم شالل فرج311142022100017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية348.0اعدادية النصر للبناتادبيغدير حسن زيارة جبار312122022112084

كلية الطب/جامعة البصرة610.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد حيدر علي عكال كاظم313162041105050

كلية الطب/جامعة البصرة605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب سجاد فاخر ناصر314162042165218

كلية الطب/جامعة البصرة604.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيمريم علي عبد مجيد315162042161036

كلية الطب/جامعة البصرة604.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسين لؤي عبد الحسن عبد الرسول316162041083015

كلية الطب/جامعة البصرة604.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنيناحيائيمجتبى عبد الهادي دريبي محارب317162041375006

كلية الطب/جامعة البصرة603.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرباب مجيب عزيز كريم318162042153027

كلية الطب/جامعة البصرة603.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور منصور طاهر جبر319162042332108

كلية الطب/جامعة البصرة602.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيالهام عباس عبد علي اطعمه320162042201004

كلية الطب/جامعة البصرة601.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي غالب عبد الرضا قاطع321162041084080

كلية الطب/جامعة البصرة598.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمحمد رضا مرثد حبيب عبد الحسين322162041443022

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيازهار كامل مالك جمعه323162042152009

كلية الطب/جامعة البصرة597.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيشهد علي ناصر سعيد324162042202115

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنيناحيائيحسين ماجد عبدالكريم حاجم325162041428002

كلية الطب/جامعة البصرة595.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفريال اسعد نعيثل كاظم326162042153070

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء فرزدق عبد الصمد مهدي327162042450033

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيبتول فرزدق عبد الصمد مهدي328162042450015

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيسناء علي حسين كباشي329162042293009

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياالء عبد الكريم فاضل رماثي330162042184016
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كلية الطب/جامعة البصرة591.0اعدادية العشار للبناتاحيائيسجى حسن مجيد محمد331162042228073

كلية الطب/جامعة البصرة590.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيرشا عباس عبد علي اطعمه332162042201009

كلية الطب/جامعة البصرة590.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحوراء عيسى علي نديوي333252042116024

كلية الطب/جامعة البصرة590.0الوقف الشيعي- ثانوية سفير الحسين للبنين احيائيعلي رضا محمد حامد صالح334252041215022

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيمريم مهدي مرزوق برع335162042338043

كلية الطب/جامعة البصرة589.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء حسين لفته عبد الحسن336282042052046

كلية الطب/جامعة البصرة588.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيسوسن رعد كريم عطشان337222042104020

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة593.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حمود عبد الزهره338252042096377

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيعلي حسن حسين علوان339252041034027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة588.0اعدادية المعقل للبناتاحيائينور الهدى اقدس هادي عبد الكريم340162042169072

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عالء حافظ خريبط341162042165297

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمؤمل حسين يوسف شون342252041007285

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة586.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيموده احمد راشد محمد343222042112093

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة585.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمصطفى محمد داخل جبار344242041014048

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة585.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء سجاد كاظم محمد345162042202069

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة585.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين محمد عبد الحسين عمران346232042086039

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة585.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيساره احمد حميد محمد347162042333020

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعباس رحيمه عكال سعد348222041023032

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي حيدر جاسم محمد349162041001152

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الحسن زناد350272041020011

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي مسلم مشجر بداي351162041084087

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة584.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبان يوسف نعمه جعاز352232042120021

كلية طب االسنان/جامعة البصرة595.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمالك جعفر سعيد عبد هللا353162042183087

كلية طب االسنان/جامعة البصرة589.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسين مكي جواد عبدالكاظم354162041134008

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين عبد الحافظ عباس مطر355162042226016

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزهراء اسعد عزيز جاسم356162042211007

كلية طب االسنان/جامعة البصرة582.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد علي احمد رحيم مزيد357162041105053

كلية طب االسنان/جامعة البصرة581.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيفراس محمد جابر عبد العالي358162041085047

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى ظاهر عبد الحسين مجيد359162041094061

كلية طب االسنان/جامعة البصرة579.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينبأ مجتبى طارق محمد360162042239032

كلية طب االسنان/جامعة البصرة578.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهالة علوان جاسب علوان361162042202183

كلية طب االسنان/جامعة البصرة578.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء محمد رضا كريم خزعل362162042165201

كلية طب االسنان/جامعة البصرة577.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائياسيا بردان جبار عليخ363222042104002
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة575.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي غازي سماري جعفر364162041075124

كلية طب االسنان/جامعة البصرة572.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمجتبى مدرك شوكان موزان365162041089030

كلية طب االسنان/جامعة البصرة572.0اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين صباح كاظم عبد االمير366162042228026

كلية طب االسنان/جامعة البصرة571.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي يوسف حسين عبد الشاه367162041060072

كلية الصيدلة/جامعة البصرة588.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبتول احمد طالب مجيد368162042207021

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيانمى عبد الرحمن رمضان ناجي369162042165042

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيحوراء صالح حسن كاطع370162042251008

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد شهاب احمد371162042260027

كلية الصيدلة/جامعة البصرة579.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياالء واثق محسن بدر372162042204007

كلية الصيدلة/جامعة البصرة574.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعلي هادي صفاء احمد حمود373162041140043

كلية الصيدلة/جامعة البصرة573.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيعلي ابراهيم جابر داغر374162041300016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة572.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسين عوده رسن375162041001145

كلية الصيدلة/جامعة البصرة572.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيعطاف صفوان عبد الجليل عباس376162042290065

كلية الصيدلة/جامعة البصرة570.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائينوار سعد عبد الحسين ابراهيم377162042451018

كلية الصيدلة/جامعة البصرة570.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيهدى فالح صدام دويج378162042146076

كلية الصيدلة/جامعة البصرة569.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيصفا باسم محمد طاهر379162042226077

كلية الصيدلة/جامعة البصرة569.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيسماح سجاد خير هللا عبد380162042211016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة567.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينبأ محمد شاكر عبد السادة381162042332099

كلية الصيدلة/جامعة البصرة562.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيفاطمة سلمان داوود مسعود382162042278022

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة580.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيسكينه هاشم حسين حسن383162052207031

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة569.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب براق قاسم عبود384162052184050

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه همام حسن علي385162052165030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مظفر جاسم ياسين386162052204029

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحيم جبير حمدان387162051096002

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيحوراء رياض عبد اللطيف عبد هللا388162052272006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء محمد عداي محيسن389162052164022

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عقيل صالح جابر390162051357407

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة519.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء مشتاق عبد السادة حسين391162052294017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعبد هللا قيس جاسب كوكز392162051020065

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة492.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمنتظر فهد شاكر علي393162051049142

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة489.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيأحمد عارف ريسان لفتة394162051349001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي ياسين سامي كاظم395162051039086

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة490.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر عبد الزهره جميل يزل396162051010037
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة488.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمصطفى ضياء محمد صالح حسن397162051112071

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة484.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب حسين حاجم راضي398162052204015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة547.8ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم محمد399162042232007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة527.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب فيصل غازي سلمان400162042383133

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة518.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل عبد الكريم نعمه401162042332080

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة537.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين محمد402162041094064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة526.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حمزه نفاوه ثكب403162041001007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة513.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد احمد نصار404162041076024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة502.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائينرجس ماجد عسكر عبد الرزاق405162042458093

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة553.0ث نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيمهدي شالل صبري عبيد406162051057008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة514.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيابو الحسن ريسان هالل ناصر407162051027001

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيهدى صالح مهدي محمد408162042163082

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيكرار عقيل جبار طاهر409162041010018

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة538.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيرسول عباس عبد الرزاق احمد410162041033017

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة535.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب مؤيد شاكر عبد الجليل411162042169035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة533.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد النبي عبد العزيز412162041001074

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة542.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين نصر عاشور كريم413162051049046

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة540.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياستبرق عبد الحسين عبيد يوسف414162052167002

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيكرار ياسر حسين علي415282051009069

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيبتول عقيل صالح جابر416162042169013

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة497.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيشهد عبد هللا كاظم عبد الكريم417162042171028

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة495.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيهبة جابر موزان جابر418162042297048

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة478.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسن عبد الهادي عبد الصاحب عبد الحسين419162051022021

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة594.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيقمر عمار سمير مغامس420162052184100

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة583.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيام البنين علي كريم خزعل421162052169005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة572.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيسجاد مردان لفتة جودة422162051083055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة570.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيكرار مؤيد داخل عبد النبي423162051077045

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة560.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيحوراء ناهي امين حسين424162052299008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي عبد الجليل محمد جواد حميد425272051005014

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة559.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيزمن جثير عبد سلمان426162052297020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة555.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى حسن صبيح سلمان427282051008126

كلية العلوم/جامعة البصرة533.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمنار حامد قاسم ريشان428162042280097

كلية العلوم/جامعة البصرة513.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيابرار محمد جبار نصر429162042168001
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كلية العلوم/جامعة البصرة498.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم احمد حسن جمعي430162042226098

كلية العلوم/جامعة البصرة483.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين محمد كاظم تويه431282041151089

كلية العلوم/جامعة البصرة471.3ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيمعصومة محمد موسى جاسم432162042232020

كلية العلوم/جامعة البصرة470.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين فاخر يوسف حاجم433222041029049

كلية العلوم/جامعة البصرة468.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي باقر غالي عودة434162041074017

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيسجى باهض رضيو مران435162042458053

كلية العلوم/جامعة البصرة461.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائياحمد عبد االله محمد جاسم436232041050001

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسجى ميثم صباح عبد الزهرة437162042381119

كلية العلوم/جامعة البصرة460.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين عباس جواد كاظم438232042082009

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيزهراء عمار عبد الهادي مشكور439132042236005

كلية العلوم/جامعة البصرة456.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيحسن علي طالب زري440162041355025

كلية العلوم/جامعة البصرة455.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى محمود داود مني441282041009074

كلية العلوم/جامعة البصرة499.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد اسحاق طعمة442162051494026

كلية العلوم/جامعة البصرة491.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيصفا حليم طالب عبود443162052176028

كلية العلوم/جامعة البصرة487.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيحسن اسماعيل عبد الرزاق عبد هللا444162051499009

كلية العلوم/جامعة البصرة474.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد االمير عبود علي445162052381054

كلية العلوم/جامعة البصرة472.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي ثائر قاسم عباس446162051083077

كلية العلوم/جامعة البصرة469.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقينور مؤيد ناصر خضير447162052146054

كلية العلوم/جامعة البصرة462.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسين جبير حمدان448162051096035

كلية العلوم/جامعة البصرة436.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقييوسف عبد الحسن عبد الرحمن مهوس449162051038160

كلية العلوم/جامعة البصرة431.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى شهيد جابر عبد العالي450162051352270

كلية العلوم/جامعة البصرة428.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيسجى عبد السجاد محمد غريب451162052296015

كلية العلوم/جامعة البصرة423.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد قاسم جواد كاظم452162051056064

كلية العلوم/جامعة البصرة423.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه حسان عبد اللطيف ناصر453162052265033

كلية العلوم/جامعة البصرة419.0ثانوية الكرار للبناتتطبيقيايات مرتضى بحر عبد هللا454162052277001

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة443.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسين مسلم عبد الكريم جاسم455252041031593

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحمزه عبد علي عبد الصاحب مطر456162041020013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة427.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الرضا يعقوب457162041348007

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة422.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيايات علي شغاتي حمود458282042077005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة409.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيسلوى عقيل عبد الكريم نعمه459162042332061

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة431.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيخديجة رعد عبد يعقوب460162052294009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة407.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الكريم احمد461162051096003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك عبد الستار علي ظاهر462162042265012

74 من 14صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة442.0اعدادية العشار للبناتاحيائيمعصومه عبد االمير نايف حافظ463162042228103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة441.0اعدادية البصرة للبنيناحيائياحمد حيدر جويد عناد464162041007003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة432.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيمرتجى محمد جابر عبد السيد465162041042014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة430.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسعد قاسم عبد هللا466162042184202

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة429.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمحمد مهدي كاظم داخل يحيى467162041017022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة422.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيشهد حسام عبد عون حسون468232042117116

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيكلثوم حازم عبد الكريم حاجم469162042153071

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة482.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم علي470162051022105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة467.0ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيمقتدى كاظم علي عيسى471282051023034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد عمار عباس عبدالرضا472162051140008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة439.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقياسراء ناظم كاظم عبد النبي473162052145001

كلية القانون/جامعة البصرة514.0ثانوية القنوت للبناتادبيعلياء احسان عدنان باقر474162022206019

كلية القانون/جامعة البصرة489.0اعدادية المعقل للبناتادبيام البنين واثق شهاب جبار475162022169003

كلية القانون/جامعة البصرة487.0الخارجياتادبيمها فالح حسن عبد الرضا476162022401276

كلية القانون/جامعة البصرة473.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينة منيب عزيز كريم477162022153017

كلية القانون/جامعة البصرة457.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسبأ حسن عبد الخضر معتوق478162042226067

كلية التمريض/جامعة البصرة540.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزينب رياض عبدالرحمن لفته479162042304008

كلية التمريض/جامعة البصرة540.0الخارجيوناحيائيصادق محسن راضي شليش480282041400020

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة445.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن محمد علي عبد الرضا عفلوك481162041084024

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة371.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء احمد مهدي عباس482162042227017

كلية الزراعة/جامعة البصرة322.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم خلف محسن483222041307048

كلية الزراعة/جامعة البصرة364.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيفاطمة سعيد عبد الرضا دنبوس484162052194027

كلية الزراعة/جامعة البصرة334.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعباس سالم عبد الصمد عيسى485162051365106

كلية الزراعة/جامعة البصرة324.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى هيثم عبد الواحد عباس486162051074058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة461.0للبنات (ع)ثانوية االمام الرضا ادبيبنين احمد ياسين خضير487162022255004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمريم محمد ناجي صدام488162022245064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0ثانوية المآثر للبناتادبيريم حسين صادق مجيد489162022455011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0اعدادية االريج للبناتادبيفاطمه علي حسين سعدون490162022238026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيكوثر حميد هاني عبد الشيخ491162022458106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0اعداية التضحية للبنينادبيمهدي حميد راحم راضي492162021053065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعالء عقيل رحيم علي493162021357112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة فالح جاسم محمد494162022243039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0الخارجيونادبيعباس مهدي صالح نفاوه495162021400151
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0ثانوية السديد االهليةادبيعلي محمد خالد عبيد496162021443012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة412.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيزهراء والء علي مناحي497162022278011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمقتدى فراس صالح هادي498162021495156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة398.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمحمود شاكر جبار محيسن499162021352092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة392.0اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء محمد مهدي جابر500162022169020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة389.0اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد سامي حسين علي501162021061065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية االجيال للبنينادبيمقتدى عبد الهادي دريبي محارب502162021014063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد عباس جاسب محسن503162021047072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيحسن فالح نسيم مفتن504162021306005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0اعداية التضحية للبنينادبيحسن نعيم راحم راضي505162021053011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة373.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد الجواد عقيل كاظم مظلوم506162021015040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة372.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد قاسم محمد جياد507162021340068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبياماني علي نعيم بداي508162022163004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة369.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب جميل حبتور جلوب509162022265036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتادبيهدى حسنين حزام محمد510162022465007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة363.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكاظم خالد حميد جازع511162021020112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة361.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيحور العين فاطمه جواد خليل ابراهيم512162022297009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم عالء جابر عبد السيد513162042231035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة423.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحيدر فهد شاكر علي514162041049019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيسجاد ميثم صباح عبد الزهرة515162041365025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة405.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمنتظر هادي شالل عبيد516162041033047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبشرى صادق أشريف طاهر517162042383031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة352.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمنتظر خيري غانم داغر518162041094065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة347.0ثانوية الشام للبناتاحيائيغفران حمدان شداد داخل519162042254040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة345.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيثائر عباس هادي عبد520232041250012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة415.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد علي حر طاهر صباح521162051047143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة390.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيشكيب عودة سعيد جاسم522162051112029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعقيل تيسير غالي علي523162051110041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيجعفر فاخر حسن شناوه524162051139020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة383.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينسرين عبد الكريم يونس يوسف525162052226116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة382.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعباس محسن لفته عيسى526162051494020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة380.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيسارة جاسم محمد عبود527162052212023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة379.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم قاسم جواد كاظم528162052170046

74 من 16صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة453.0اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم وعد محمد جاسم529162022167052

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم جعفر علي530162021354044

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة355.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيجعفر كريم بدر عيادة531162021364013

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة350.0اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد حسين عبود محمود532162021077055

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم رهج عالوي533162051364090

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة562.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيهدى امير عبد الغفور هادي534162022153032

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة519.0اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه باسم ليلو حسين535222022104030

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة480.0اعدادية المعرفة للبناتادبيرتاج رشاش شناوه جابر536162022175011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيزينب غسان عبد القادر مانع537162022202011

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة474.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيايات رفعت كاظم حسين538162022202003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة463.0ثانوية االقتدار للبناتادبيزينب حسون توفيق طالب539162022289013

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة442.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيرقية عيسى نعيم مطوي540162022179008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0اعدادية اليرموك للبنينادبيقاسم جاسم رشم عطيه541162021033046

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة381.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيفاطمة حسن حيال غضبان542162022453021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة379.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبيرضا رحيم جمعه علي543162021425006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة361.0ثانوية صنعاء للبناتادبيزينب كاظم ريسان حسن544162022221021

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة351.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيزهراء علي كريم حمود545162022278009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة484.0الخارجياتاحيائينرجس محمد موسى جابر546162042401154

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة417.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيكرار ناصر جابر ناصر547162041022035

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة405.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد كاظم عباس548222041096055

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة403.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحمزه عادل محمد فهد549222041077051

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة396.0ثانوية بطلة كربالءاحيائياسراء حمود وادي جوده550282042052009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة392.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائياحمد منصور صبر سدخان551272041021006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة378.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء تحسين علي داخل552162042450027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة371.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الرزاق لفتة حميد553282042059107

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة369.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد كاظم554252041208034

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة359.0اعدادية المروج للبناتاحيائيتيسير جعفر محسن كاظم555222042137017

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة357.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيحنين جمال رزاق عبد العالي556162042197006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة352.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيفاضل جعفر حسين فرهود557252041207083

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحسين محسن ناصر جمندي558222051045009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة386.0ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين علي طالب زري559162051071002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة479.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائينرجس صباح ناصر عبود560162042194048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة449.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائياحمد علوان كامل مشجر561162041357007
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة443.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيزين العابدين جميل منصور عباس562162041043005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة420.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح اسماعيل سبتي563222041014021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيفاطمه قصي خيون لفته564162042304015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيزينب اسعد عبد الواحد حسن565162042166010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحسين احمد كامل عاجل566252041152018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة400.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسبأ صهيب عبد الصمد مهدي567162042175027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة394.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد فاضل عبد فاضل568162042280065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة390.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيمرتضى اسعد عبد الكريم حسن569162041433009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة385.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد سعيد صباح نوري حمزة570162041355119

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة478.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيضحى وسن عبد الملك عبد الجليل571162052207033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة436.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي سعد ريسان زغير572162051030044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة434.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمريم زهير حسن محمد573162052380074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة419.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيرمله نعمان موحان غافل574162052168013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة414.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد باقر سالم جعفر575162051090035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة405.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى االمين عباس نوري سعدون576162051085079

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة515.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمحمد جبر وهيب جثير577162021067021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة507.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد سلمان فليح عكله578162021030066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة476.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيابتهال حسين علوان محسن579162022287001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة440.0اعدادية الروان للبنينادبيمحمد سمير حميد رحيم580162021023031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة436.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبينجالء حسين علي نعيم581162022202015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة435.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهاجر حازم عاصي درويش582162022287150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة422.0اعدادية الصادق للبنينادبيوائل وكيل جاسب سدخان583162021031026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة421.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي محمد رحمه مزعل584162021004018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة419.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيحنان حبيب سلمان خالد585162022196007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0ثانوية السديد االهليةادبيهادي عباس فاضل موسى586162021443021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة410.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيام البنين عباس بداي زغير587162022258003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة403.0اعدادية المعقل للبناتادبياسراء مصطفى مجيد سبتي588162022169002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة395.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيبتول هادي محمود مطشر589162022288008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة392.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبنين طارق عبد الخضر علك590162022164017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة388.0ثانوية الشام للبناتادبيزينب سالم هادي صالح591162022254030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة386.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيسجاد عقيل حسن دخيل592162021340031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة385.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبيعلي فاضل عبد علي عباس593162021073008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0اعدادية األعراف للبنينادبيمهدي رياح منديل مهدي594162021077067
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة383.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعلي جبار سعيد ياسين595222021304023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة381.0ثانوية الشام للبناتادبيحوراء عبد السالم علي زغير596162022254013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة379.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبيمريم عبد هللا حسن راضي597162022198012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة378.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن هاشم جياد كاظم598162021047018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة477.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينه مدحت فاخر منخي599162042457025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيتبارك احمد خلف ذكر600162042455009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة438.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيباقر حامد شبوط عبيد601162041140006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا هادي صالح602162041090052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة487.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيرحمه علي حسين حسن603162052207019

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة424.0اعدادية الوثبة للبناتادبيمنار سالم صدام مهر604162022241048

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة411.0اعدادية اليمامة للبناتادبيحوراء وليد خالد زيارة605162022167018

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة399.0الخارجياتادبينبأ عبد الرسول عمران موسى606162022401283

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة356.0اعدادية اليمامة للبناتادبينور وليد خالد زيارة607162022167056

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة351.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيسرى يونس داود سلمان608162022236034

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة350.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزهراء وسام ناجح يازع609162022148009

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة344.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيزهراء عبد الكريم قاسم محيسن610162022278008

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة344.0اعدادية الفواطم للبناتادبيالزهراء حسين بدر عطوان611162022172004

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة339.0اعدادية األبلة للبناتادبياسراء عبدالرحمن زيارة عبيد612162022171003

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة400.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبنين علي داخل خلف613162042210024

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة395.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة وليد مزهر هادور614162042244026

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة383.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء وليد مزهر هادور615162042244020

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة395.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيسعاد رياض عبد الزهره بوشي616162052243029

كلية اآلداب/جامعة البصرة520.0الخارجيونادبياحمد ستار جبار مطشر617162021400013

كلية اآلداب/جامعة البصرة514.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيايات احمد عبد هللا خليفة618162022258004

كلية اآلداب/جامعة البصرة462.0اعدادية رفح للبناتادبيبتول الحسن عبد الواحد حسون619162022219009

كلية اآلداب/جامعة البصرة448.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيياسمين مرتضى كاظم عودة620162022383092

كلية اآلداب/جامعة البصرة425.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد جعفر حامد علي621162021052059

كلية اآلداب/جامعة البصرة394.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة عباس مرداو عبد هللا622162022217081

كلية اآلداب/جامعة البصرة393.0اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء هيثم لفته ياسر623162022237023

كلية اآلداب/جامعة البصرة383.0الخارجيونادبيقاسم عبد الكريم حطاب عبد الزهره624162021400261

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0اعدادية العروبة للبناتادبيسارة مرتضى عبد السادة عبد الزهرة625162022237028

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعباس فاضل احمد منصور626162021033036

كلية اآلداب/جامعة البصرة370.0اعدادية الهارثة للبناتادبياديان ناصر جابر ناصر627162022176001
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كلية اآلداب/جامعة البصرة363.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمنى محمد سعيد عبد الرضا كاظم628162022283053

كلية اآلداب/جامعة البصرة361.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيمحمد صادق ميثم حمزه عباس629162021412018

كلية اآلداب/جامعة البصرة356.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبياحمد حميد هاني عبد الشيخ630162021357007

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيعلياء حسين عبد السادة شالهي631162022287108

كلية اآلداب/جامعة البصرة355.0اعدادية اليرموك للبنينادبيجعفر محمد حسن زغير632162021033006

كلية اآلداب/جامعة البصرة352.0ثانوية العقيدة للبناتادبينبأ زهير جعفر حسن633162022231066

كلية اآلداب/جامعة البصرة351.0اعدادية الخنساء للبناتادبيامنيه حسين علي قاسم634162022230004

كلية اآلداب/جامعة البصرة351.0اعدادية اليمامة للبناتادبيبنين عبد الكريم حنون احمد635162022167013

كلية اآلداب/جامعة البصرة348.0ثانوية الشعب للبنينادبيقاسم مصطفى سرحان مزبان636162021055014

كلية اآلداب/جامعة البصرة347.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبتول وافي عبد الستار جمار637162022287024

كلية اآلداب/جامعة البصرة345.0اعدادية ام قصر للبنينادبييوشع عبد الكريم اسماعيل مجيد638162021042080

كلية اآلداب/جامعة البصرة339.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمنتظر حسن علي حسين639162021052076

كلية اآلداب/جامعة البصرة338.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين مرتضى عبد االمير مهدي640162021006026

كلية اآلداب/جامعة البصرة335.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي عادل عبد الكريم عثمان641162021052045

كلية اآلداب/جامعة البصرة333.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبياحمد محمد زيدان عيدان642162021072003

كلية اآلداب/جامعة البصرة321.0اعدادية حمدان للبنينادبيعباس عقيل عبد الكريم عبد علي643162021046029

كلية اآلداب/جامعة البصرة320.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعلي رضا سالم شاكر صادق644162021357125

كلية اآلداب/جامعة البصرة423.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزهراء فاضل جاسم محمد645162042213014

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0اعدادية العشار للبناتاحيائيحسنات علي زياره عبيد646162042228034

كلية اآلداب/جامعة البصرة396.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب مشتاق صبري عودة647162042381112

كلية اآلداب/جامعة البصرة378.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيمريم عمر محمد جواد سلمان648162042274030

كلية اآلداب/جامعة البصرة377.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزينب سامي فياي مزبان649162042171022

كلية اآلداب/جامعة البصرة413.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيزينب ارفت عدنان شرهان650162052181012

كلية علوم البحار/جامعة البصرة473.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمهديه هادي صبر خلف651282042050075

كلية علوم البحار/جامعة البصرة379.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي محمد حسن عبد هللا652162042457034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل583.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمرام محمد سعيد حسن سعيد653252042086132

كلية طب الموصل/جامعة الموصل579.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائياحمد كاظم هاتو حلو654162041015003

كلية طب الموصل/جامعة الموصل579.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسالم سليمان سيدو محمد655332041056041

كلية طب الموصل/جامعة الموصل579.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه عيسى غازي حسون656242042149091

كلية طب الموصل/جامعة الموصل579.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء سعد طويرش خزيعل657142042225133

كلية طب الموصل/جامعة الموصل579.0اعدادية بلد للبناتاحيائيشهد باسم نجم عبد االمير658182042176131

كلية طب الموصل/جامعة الموصل578.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد خلف جاسم سليم659182041002010

كلية طب الموصل/جامعة الموصل577.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد تقي حمودي660182042275043
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كلية طب الموصل/جامعة الموصل576.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل طالب مالك661252041207115

كلية طب الموصل/جامعة الموصل575.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن سالم كاظم سعدون662242041003056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل575.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسين علي طاهر سلمان663232041172008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل574.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيازهار حسين جميل ميرزا664172042269002

كلية طب الموصل/جامعة الموصل574.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد الحسن مرتضى احمد حسين665142041064032

كلية طب الموصل/جامعة الموصل573.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي جمال كمر وهاب666182041009038

كلية الصيدلة/جامعة الموصل581.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاتن محمود حكمت محمود667172042357653

كلية الصيدلة/جامعة الموصل563.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعلي احمد ايوب احمد668172041171011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل563.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمرتضى طارق حيدر احمد669172041065040

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل506.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى جعفر عبد االمير جاسم670282051009085

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي حسين علي خزعل671172041028129

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل424.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيرضا كاظم رضا كاظم672172051080018

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل546.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي مطلك علي صالل673172051017094

كلية العلوم/جامعة الموصل507.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرباب محمد رضا قاسم674172042236019

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل401.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر عسكر حسن675182041135007

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل379.0ثانوية القبة للبنيناحيائييحيى قاسم يحيى قاسم676172041081040

كلية التمريض/جامعة الموصل531.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه سعيد نوري عطيه677202042320023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل325.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيمصدق شريف عبد هللا خضر678202041259304

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصفا محمد هشام شريف679172042357588

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل457.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيوفاء قاسم محمد حمو680172042272045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل406.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرفل خالد حامد عبد هللا681172042268030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل480.0اعدادية زينب للبناتادبيساره خالد احمد عبد هللا682172022285024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل441.0اعدادية خزنة للبنينادبيحسن غزوان احمد خالد683172021066005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل421.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقييونس حجي يوسف اسماعيل684172051067031

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل353.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيليلى ابراهيم ميكائيل حسن685172042272030

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية521.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى زكي مهدي مجذاب686142041021137

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية512.0اعدادية بلد للبنيناحيائيهاني وسام يوسف رشيد687182041006175

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية500.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى عالء عزيز عباس688132041055095

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية511.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيامين ازهر شاكر داخل689142051001009

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبلسم فرات شاكر محمد علي690102042117019

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية496.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعباس فاضل حنون مزبان691282041012033

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيكوثر عالء حواس مشعب692242042120242

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية540.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحارث أحمد جبار شمخي693142041017020
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قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية480.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسن خلف عزيز عيسى694142041049013

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية454.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسرور حافظ حربي نجم695112042080080

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية465.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيحسنين طالب حسن رضا696242051165003

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية426.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي ضياء مكي محسن697282051006094

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية449.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينبأ فاضل علوان حسين698182042392057

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية445.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحر عباس هاشم فرحان699132041041004

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية536.6ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه اوس شاكر هادي700132042108082

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية523.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيحسين مصطفى حسين محمد701212051067013

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية543.8ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عدي عدنان رزوقي702112041010127

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية540.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه مختار عبد االله جاسم703122042132014

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية550.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيبيداء سالم لعيبي فليح704282052072008

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية557.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيساره نبيل صادق حسين705232042132068

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية543.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيشهد محمدجعفر طوينه عوده706162042152126

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية538.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى فالح علوان باخيله707142041026067

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية488.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيرؤى اسعد خير هللا سلطان708162052458017

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية447.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيمرتضى محمد غازي محمد709242041046014

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية452.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا باسم علي مراد باقر710262041005065

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيمحمد سالم رشيد احمد711102041034020

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية436.3ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيايالف حيدر حمزه مهدي712252042087007

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية435.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيغيث حاتم رحيم عمران713232041075017

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبان عادل حسين محمود714132042118032

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية434.0االهلية للبنين(ع)ثانوية علوم االمام الباقراحيائيمحمد ربيعه ناصر مثني715162041124007

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية485.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائينرجس مختار عبد االله جاسم716122042132018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية459.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبتول علي ساهي رحمة717162042210016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية450.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي اياد حسن كوثر718202041006036

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية428.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيهبه هللا حمود رزاك خزنان719152052080065

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية422.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب علي كاظم مجهول720112052076024

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية520.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقياحمد حسام سليم هاشم721272051008004

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية512.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد علي حيدر جعفر عبد الرضا722122051030139

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية533.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيحسن سعد خير هللا هادي723252051010007

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية508.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيساره اسماعيل ابراهيم جودي724132052109013

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيعبدهللا باسم عبدالحسين علي725142051007003

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية492.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيكرار مؤيد جمعه فتيان726152051004023
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الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية465.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسن رعد موسى جعفر727122051030024

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية485.9اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد حسن نجم مبارك728132041012111

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية510.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشهد أيمن جمعه علوان729312042047124

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية493.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيياسر عامر نعمة كاظم730142041007127

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي ناجي علي محمد731262051005044

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية527.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا مهدي داود732162051494031

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية554.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحر عبد محمد جبر مطر733152041011026

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية550.0ثانوية حنين للبناتاحيائيغاده زاهر جابر حسن734132042104052

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية549.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم غضبان735132042118104

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية571.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينور علي عيدان جواد736132052071048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية503.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب مرتضى يوسف رشيد737182042205066

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية499.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيرضا حسين مجيد جواد738212041026018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية491.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب فاضل جعفر عباس739182042176108

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية480.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيمريم صفاء موسى عمران740142042085023

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية471.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء اسماعيل عيسى فليح741112042076062

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية470.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيماثر حسين علي حسين742232042271651

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية469.0 تموز للبنات14ثانوية احيائيبنين سيف الدين حسين صفر743142042071011

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية461.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم عالء قاسم حسن744102042115128

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية486.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيايه ابراهيم كاظم سرحان745102052077002

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية448.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيروان ميثم كاظم سرحان746102052077006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية450.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيسيف وليد ياسين عبد المحسن747182041146015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية441.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياستبرق ناهض عبد الحميد حسين748182042205006

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية425.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين سعد عبد الرزاق رسن749132041012040

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية422.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزينب محمد غريب عبد750122042117014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية415.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد عمار حمد ابو ذينه751152041001111

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية409.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعز الدين عزيز ناصر صيهود752152051003036

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية373.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد االمير حسين753142051021026

كلية الطب/جامعة الكوفة612.4ثانوية المتميزيناحيائيعلي مهند محمد عبد الحسين754252041035046

كلية الطب/جامعة الكوفة606.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة عقيل شاكر جودي755252042074067

كلية الطب/جامعة الكوفة605.9ثانوية المتميزيناحيائيمحمد امجد احمد عبود756252041035057

كلية الطب/جامعة الكوفة604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه علي شاكر علي757252042062447

كلية الطب/جامعة الكوفة603.8ثانوية المتميزاتاحيائيوالء أحمد سلمان والي758252042074118

كلية الطب/جامعة الكوفة603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب احمد جبار منصور759252042062659
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كلية الطب/جامعة الكوفة603.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مصطفى طاهر عيسى والي760252041031678

كلية الطب/جامعة الكوفة602.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيضحى عباس محسن لطيف761252042095091

كلية الطب/جامعة الكوفة602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر حسام جاسم محمد762242042114226

كلية الطب/جامعة الكوفة602.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآالء عماد كريم حاتم763252042096003

كلية الطب/جامعة الكوفة602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد نعمان علي حسين764252041031267

كلية الطب/جامعة الكوفة602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى حيدر عبد الرضا عبد الخضر765252042062795

كلية الطب/جامعة الكوفة602.0ثانوية غزة للبناتاحيائيسماهر فتاح صالح مهدي766242042097025

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة593.5ثانوية المتميزاتاحيائيسرى باقر مهدي احمد767252042074050

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0قم-ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايراناحيائيعلي حسين جليل مال هللا768132041210004

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة585.0اعدادية خولة للبناتاحيائينبأ محسن سوادي فرحان769242042116060

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد كاظم صادق عدنان كاظم770252041031664

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة574.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسن قتاد محمد سعيد طالب771252041031586

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة589.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناجح عباس772252042108208

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين نجاح كاظم حسون773252042062215

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء عقيل عبد الحر علي774252042062326

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة582.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتقى حيدر ابراهيم محمد775252042056080

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة579.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب ياس خضر عباس776222042393064

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء حسن حبيب عباس777252042062063

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة575.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد المهدي ثائر حسين رحمه778252041011071

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة572.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد المهدي مشكور779252042170342

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة547.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيزينب كميل مهدي محمد780252052087004

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة537.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقينرجس عزيز ناظم عبد781252052086035

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة516.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقينبأ ابراهيم دخيل حسن782252052096057

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة530.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر محمد موسى محمد علي783252051044107

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة483.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيمريم سلمان داود سلمان784252052084033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة462.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عماد كاظم عوده785222051053019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة458.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهند فؤاد عبد السيد حسن786162051001227

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة452.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعباس ناجح عبد الزهره هالل787252051001050

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة437.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيطه مصطفى عبد هللا وبل788252051030014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة434.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق محسن شعبان خضر789162051353157

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة433.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين نعيم وادي790162051002100

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة426.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسدخان نصير مجبل كاظم791282051001062

قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة532.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي طاهر عيسى والي792252041031643
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قسم االلكترون واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة الكوفة479.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي هادي جاسم محمد793282051151536

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة506.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد الصادق فارس خليل عبد األمير794252041044371

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة473.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فاضل خضير مهدي795252042062602

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة515.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين نزار صيهود عليوي796162051001077

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة534.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى نبراس عبد االمير هادي797252041205250

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة510.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائينور محمد عبد هللا حسن798252042095127

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة496.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياراكة علي ابراهيم علي799252042062053

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة416.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيباقر علي جالل الدين ضياء الدين800252051205015

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة388.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيسجاد علي كاظم صالح801162051064009

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.9ثانوية المتميزيناحيائيكرار عبد الحسين يونس مبارك802252041035053

كلية العلوم/جامعة الكوفة521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقوى محمد عبد الكريم كاظم803252042062266

كلية العلوم/جامعة الكوفة510.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيصبا حيدر عبد كاظم804252042100001

كلية العلوم/جامعة الكوفة509.7ثانوية المتميزاتاحيائيهاله زهير هادي شريف805252042074112

كلية العلوم/جامعة الكوفة502.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر صالح خلف شمخي806252041044144

كلية العلوم/جامعة الكوفة496.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد جواد حسن807232042304129

كلية العلوم/جامعة الكوفة494.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنت الهدى عبد الواحد عطيه كريم808252042062182

كلية العلوم/جامعة الكوفة487.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيحسين جميل كامل مطلك809232041061018

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغفران جمال عبد الحسين حسن810252042170472

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعذراء رائد علي محمد811232042077096

كلية العلوم/جامعة الكوفة475.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيايه ميثم صفاء ساكن812182042342010

كلية العلوم/جامعة الكوفة473.0اعدادية بلد للبنيناحيائيرضا راضي فاضل حسين813182041006064

كلية العلوم/جامعة الكوفة443.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيمحمد صادق علي موسى عبد االمير814252051024024

كلية العلوم/جامعة الكوفة424.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيجنان حسين عبد مسلم جوده815252052101005

كلية العلوم/جامعة الكوفة419.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعباس علي خزعل عبد الزهرة816242051062056

كلية العلوم/جامعة الكوفة395.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيفاطمه محمد طعمه ظفير817242052123039

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة464.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم ظافر كاظم عكاب818222042135204

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة423.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه صاحب حسين علي819252042101173

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة423.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد محمد علي عاشور مبارك820252041031047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة415.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر جاسم محمد حسن821272042056372

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة414.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمهدي صالح حسن جاسم822252041001321

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة410.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي ابو ذر مهدي محمد823252041205201

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة410.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيتبارك معين فاضل عباس824252042193041

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة433.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد علي ياسر محسن وفي825272051008079
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة397.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمصطفى يحيى جواد كاظم826162051056070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة370.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيايات حيدر محمد جواد محمد علي827252052108005

كلية القانون/جامعة الكوفة526.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين عباس كاظم جاسم828252021012062

كلية القانون/جامعة الكوفة499.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحيدر شكيب فرج شريف829252021116027

كلية القانون/جامعة الكوفة445.0اعدادية صنعاء للبناتادبيعال حيدر مظلوم عليوي830252022075047

كلية القانون/جامعة الكوفة442.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيامير عباس رشاد عبد علي831252021151011

كلية القانون/جامعة الكوفة423.0اعدادية صنعاء للبناتادبيايه خليل عليوي حسن832252022075005

كلية القانون/جامعة الكوفة422.0اعدادية الحيرة  للبنينادبياحمد علي عبد الحسين سلمان833252021015003

كلية القانون/جامعة الكوفة419.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين نبيل وهاب عبد834252022053019

كلية القانون/جامعة الكوفة417.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد حسين مجيد عبد الحسين حاشوش835252021024245

كلية القانون/جامعة الكوفة405.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيوئام محمد سعيد حسن سعيد836252022086241

كلية القانون/جامعة الكوفة400.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيايالف فالح عبد خضر837252022096011

كلية القانون/جامعة الكوفة399.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيمرتضى باهر سلمان كشيل838252021208005

كلية القانون/جامعة الكوفة372.0الخارجيونادبيمنتظر عدنان تمكين خطار839252021400108

كلية القانون/جامعة الكوفة465.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد صادق علي عكله جبار840252041031620

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة385.0ثانوية حواء االهلية للبناتادبيفاطمه زيد فدعم عسل841232022153009

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة353.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس ليث محمد حسين عبد االمير842272021044063

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة340.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي سعيد حموده سعيد843222021005036

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة324.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيريام فاضل مهدي صبيح844232022271065

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة322.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبياحمد محمد رسول هادي حسن845272021154006

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة355.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمود محمد محمود محمد846252051150200

كلية التمريض/جامعة الكوفة544.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى عادل بكري محمد صالح847252042096118

كلية التمريض/جامعة الكوفة544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير عباس حميد علي848252042100082

كلية التمريض/جامعة الكوفة543.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيامير صاحب محمد اسكندر849252041216002

كلية التمريض/جامعة الكوفة543.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزيد تركي عطيه صكبان850232041183028

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة541.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر حسن محمد عبد الحسن851152042046197

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة527.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل صفاء عباس عبد هللا852252042062392

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة437.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء عبد االله عبد الرزاق باجي853252042086059

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة426.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائينور الدين محمد امين جواد854252041150437

كلية الزراعة/جامعة الكوفة378.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي احيائيفدك رشيد محمود حسين855132042205029

كلية الزراعة/جامعة الكوفة347.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهدى كرار عزيز حيدر856202042154094

كلية الزراعة/جامعة الكوفة332.0اعدادية االبراج للبنيناحيائيمصطفى حيدر نعمه جابر857252041027012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة318.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه سعد فيصل مراد858242042123134
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كلية الزراعة/جامعة الكوفة321.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي هاشم تحرير جابر859232051251235

كلية اللغات/جامعة الكوفة443.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيشهد رعد جبار محمد860252022193087

كلية اللغات/جامعة الكوفة401.0ثانوية الرضوان للبناتادبيساره احمد رضا سعيد861272022078027

كلية اللغات/جامعة الكوفة397.0اعدادية الحامدات للبناتادبيدانيه بيان شاكر نجم862252022191005

كلية اللغات/جامعة الكوفة385.0ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك ايهاب حمزه علي863272022104025

كلية اللغات/جامعة الكوفة379.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبياماني محمد محمود محمد864252022096008

كلية اللغات/جامعة الكوفة363.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد حسين اركان عبد االمير محسن865252021008147

كلية اللغات/جامعة الكوفة335.0اعدادية الحامدات للبناتادبينرجس حسين عبد المنعم كاظم866252022191011

كلية اللغات/جامعة الكوفة334.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيحاتم حاكم حاتم والي867242021201016

كلية اللغات/جامعة الكوفة319.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيغيث علي حسين ياسين868252021026015

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب ماجد حمودي علي869252042062738

كلية اللغات/جامعة الكوفة455.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبتول حسين عبد الزهره جاسم870252042101033

كلية اللغات/جامعة الكوفة370.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة رحيم ناهي مجيد871272052063066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة405.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيماجد حسين ماجد عبادي872252021019015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة399.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيكوثر سعد محمد علي873252022071046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة397.0اعدادية اليقظة للبناتادبيدعاء محمد عيدان عور874252022194006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة366.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيوفاء فاضل شريف نعمه875252022171071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة365.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيسارة كريم باجي حنين876242022081016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة362.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء محسن عبيد كزار877252022075029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة355.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيهيثم محروس سالم جلود878252021008202

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة342.0اعدادية واسط للبناتادبيوفاء منتظر رزاق حسين879252022066045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة330.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين علي غالب عبد السيد880252021012064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة328.0اعدادية ميسان للبنينادبيسجاد علي حسين ياسين881252021011033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة397.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس خليل ابراهيم882252041151164

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة394.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد صاحب عاشور883252042101081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة387.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحنين هذال عبد الحسين جريان884252042084196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسام يعقوب يوسف885252041012106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة428.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين حميد كريم خضير886252051150178

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة401.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيزيد علي هاشم فاضل887252051010020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة399.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقييعقوب حسام يعقوب يوسف888252051153129

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة370.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيعلي حيدر فاضل عباس889252051030022

كلية التربية/جامعة الكوفة584.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيحوراء صاحب فاخر مهدي890252022085015

كلية التربية/جامعة الكوفة510.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيسكينة سالم علي حسين891252022110010
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كلية التربية/جامعة الكوفة469.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيجعفر قيس عبد الزهره حسين892252021015005

كلية التربية/جامعة الكوفة461.0اعدادية الصباح للبناتادبيزينب حافظ موسى ابراهيم893252022064060

كلية التربية/جامعة الكوفة450.0اعدادية الربيع للبناتادبيازل جميل حسين محمد894232022098003

كلية التربية/جامعة الكوفة434.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء سعيد اموري نوري895252022078058

كلية التربية/جامعة الكوفة417.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينبأ تموز زغير عباس896252022086219

كلية التربية/جامعة الكوفة408.0اعدادية الرباب للبناتادبياالء حسن مجهول جلود897122022125012

كلية التربية/جامعة الكوفة402.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمحمد امين سعد عبد السالم صالح898252021022007

كلية التربية/جامعة الكوفة389.0ثانوية الفارابي للبنينادبيعبد هللا هاشم حميد صالح899212021026040

كلية التربية/جامعة الكوفة508.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوفاء جواد عبيد حمزه900252042170709

كلية التربية/جامعة الكوفة498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد عباس جبار سكر901252042062856

كلية التربية/جامعة الكوفة469.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم ثامر مؤمن جلوي902252042056282

كلية التربية/جامعة الكوفة466.0اعدادية االبراج للبنيناحيائيحسين داود عبد الرضا داود903252041027002

كلية التربية/جامعة الكوفة449.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيخديجه زكي عاصي محمد904252042084219

كلية التربية/جامعة الكوفة436.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفرقان عبد المهدي كاظم موسى905242042100128

كلية التربية/جامعة الكوفة430.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى حيدر هاشم محسن906252042084756

كلية التربية/جامعة الكوفة430.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عقيل شاكر موسى907252042062585

كلية التربية/جامعة الكوفة424.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد عدنان كامل حسين908232041282005

كلية التربية/جامعة الكوفة422.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سعد عبد اللطيف سهر909242042122116

كلية التربية/جامعة الكوفة420.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرح عبد الحمزه محمد علي كاظم910232042109146

كلية التربية/جامعة الكوفة417.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد سحير مهدي911242041076130

كلية التربية/جامعة الكوفة415.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه حيدر صالح يوسف912272042089097

كلية التربية/جامعة الكوفة415.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائياسراء صفاء مهدي يوسف913272042161005

كلية التربية/جامعة الكوفة412.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين حسين هادي حبيب914252042059159

كلية التربية/جامعة الكوفة510.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمختار يوسف شعالن عبد الرسول915252051207044

كلية التربية/جامعة الكوفة459.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيهاشم محسن محمد هاشم916252051011051

كلية التربية/جامعة الكوفة397.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعباس سلمان نعيس جبر917252051156034

كلية التربية/جامعة الكوفة380.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيدعاء باقر غانم منصور918252052096022

كلية التربية/جامعة الكوفة373.0اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيهدير حيدر ناجي جمعه919252052058011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة562.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء محمد عباس فاضل920252022075030

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة536.0اعدادية صنعاء للبناتادبيحوراء محمد عباس فاضل921252022075016

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة523.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء ياسين مارد كاظم922252022089028

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيبتول احمد هاشم مرتضى923252022055003

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة469.0ثانوية الرملة للبناتادبيهدى علي كاظم محمد924252022061057
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة458.0ثانوية الرملة للبناتادبيزينب سلمان شنون حسن925252022061029

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة457.0الخارجياتادبينور صاحب فاخر مهدي926252022401127

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة452.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيمريم منتظر فائق حسيب927252022190021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0اعدادية الزهراء للبناتادبيكوثر عالوي كامل بنيان928252022093049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة385.0ثانوية غزة للبناتادبيعذراء عزيز رزاق عبد929242022097037

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة373.0اعدادية االفتخار للبناتادبيصفاء عبيد غضب تومان930252022079073

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة366.0اعدادية واسط للبناتادبيمالك ميثاق نجم عبود931252022066041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة347.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيحوراء علي عبد الحسين جبار932252022057007

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة344.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيامنه رزاق جواد محمد933252022056009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة477.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه علي عبد العباس حساني934252042096348

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة450.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثعبان عبد الزهره عبد علي935252042101164

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين عبد األمير كاظم936252042110047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيهدى هادي صاحب عبد937252042102050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة433.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حيدر كريم هادي938252042062689

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة432.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزينب سلمان كزار سويت939252042119018

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة428.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسميه علي حسين هاشم940252042101129

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة414.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزينب عماد مشهد علي941252042055052

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة408.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب سعد غازي مجيد942252042062697

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة406.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيعهود جميل كامل مطلك943232042144069

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة405.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء هزاع عباس حسن944232042080032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور سعيد اموري نوري945252042053129

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة399.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى خالد عبد الهادي مهدي946252042100483

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة395.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيمنى محمد رضا محمد علي محمد حسين947222042197021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة389.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين عالء محمد عبيد948252042062201

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة388.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدير محمد مردان محمد949252042096562

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة386.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنان غافل عبد الحسين حسن950252042063011

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0الخارجياتاحيائيزهراء حيدر هادي جفالوي951232042401044

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة383.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد كاظم هاشم952252042058032

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة381.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرضا خيون953252042053039

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة381.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور مسلم عبيد شهاب954272042088217

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة381.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير علي عبد فزاع955252042059620

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة380.0اعدادية السنية للبناتاحيائيسحر علي عبد الواحد كردي956242042102194

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة378.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيجنات عبد الناصر رسول محمد رضا957252042062286
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيغدير خليل ابراهيم عبد الحسين958252042082036

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة375.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب كريم عكاب شريف959222042147043

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة443.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيكوثر علي فاخر ساجت960252052109018

كلية اآلداب/جامعة الكوفة380.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسن جعفر حسن عباس961272021021013

كلية اآلداب/جامعة الكوفة353.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم محمد سعيد عباس962252022086211

كلية اآلداب/جامعة الكوفة445.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيعال أحمد ماجد حسين963252042108182

كلية اآلداب/جامعة الكوفة423.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس عادل حمزه علي964252042100449

كلية اآلداب/جامعة الكوفة388.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حمد هللا رشيد جياد965252042063022

كلية اآلداب/جامعة الكوفة371.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين غفار مسلم هادي966252051150065

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمعصومه علي جري لطيف967252022056080

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة367.0اعدادية الفدائي للبنينادبيعمار رسول موسى غافل968252021013024

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة339.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد احمد هادي رشيد969272021153114

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة392.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين جهاد كاظم مهدي970252041001078

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة387.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيفارس طاهر حسن طاهر971252041044338

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة376.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيكوثر سلمان هادي عبيس972232042271637

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة373.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء اسكندر حسن عزيز973252042066025

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة341.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبياسراء نسيم كدر كاظم974252022170013

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة355.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الجليل عبد الزهرة975252042075056

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة458.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين مكي علي976182042275073

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة400.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسن عباس محمد حسن محسن977252041005075

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة346.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعلي صابر رزاق خضير978252051031016

كلية الطب/جامعة تكريت593.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيمحمد ماهر عبد علي حسن979182041084008

كلية الطب/جامعة تكريت589.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب هاشم فارس محمد980182042236072

كلية الطب/جامعة تكريت586.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتاحيائيسوزان محمد رضا محمد981202042338024

كلية الطب/جامعة تكريت583.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياماني عيسى محسن علي982232042304013

كلية الطب/جامعة تكريت581.0اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد بسام محمد حذيفه عبد الوهاب983182041006003

كلية الطب/جامعة تكريت581.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين رزاق عبد شنيف984222041363019

كلية الطب/جامعة تكريت581.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيولدان طلعت علي ولي985202042106086

كلية الطب/جامعة تكريت581.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيأيه عزيز كاظم حسين986252042084024

كلية الطب/جامعة تكريت580.7ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمنى باسم عويد مسعود987142042112072

كلية الطب/جامعة تكريت579.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينرجس حميد رشيد عطيه988212042139215

كلية الصيدلة/جامعة تكريت562.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيهدى محمد صادق محمد جواد989212042113040

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت442.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيياسمين جبار احمد محمد990182042183163
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قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ذياب عباس بادي991222051364127

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت506.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمحمد حيدر عبد الهادي حسين992182051085035

كلية العلوم/جامعة تكريت471.0اعدادية بلد للبنيناحيائيجاسم احمد جاسم حسن993182041006027

كلية الحقوق/جامعة تكريت450.0اعدادية الباهلي المختلطةادبيرسل اسعد احمد مهدي994182022084001

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت344.0ثانوية نجد المختلطةادبياحمد نزار عباس علي995182021309001

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت400.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيعائشة محمد غازي محمد996202042114066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت354.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيتقى فاضل علي حمزه997182042236032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت335.0اعدادية بلد للبنيناحيائيامير اثير حسن عبد علي998182041006015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت422.0اعدادية طوز للبناتادبيزينب علي عبد الكريم قادر999182022181022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسن عبد الهادي عبد الرسول عبيد1000182041141016

كلية اآلداب/جامعة تكريت461.0اعدادية بلد للبنينادبيحسنين موفق حبيب عبد الرزاق1001182021006011

كلية الطب/جامعة القادسية608.8ثانوية المتميزاتاحيائيود كفاح شاكر ليلو1002242042084105

كلية الطب/جامعة القادسية605.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي عماد جبار جراد1003242041011052

كلية الطب/جامعة القادسية600.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزهراء نبيل عباس مسرهد1004242042169037

كلية الطب/جامعة القادسية600.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم جبر1005242042112057

كلية الطب/جامعة القادسية600.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء ماجد محمد سعدون1006242042146044

كلية الطب/جامعة القادسية599.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء سمير اسماعيل جاسم1007242042118057

كلية الطب/جامعة القادسية598.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب عيسى كطوف عكاب1008242042106129

كلية الطب/جامعة القادسية596.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء احمد غانم عبد الحمزه1009242042124075

كلية الطب/جامعة القادسية595.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيغدير عمار موسى ضاحي1010222042393077

كلية الطب/جامعة القادسية595.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين قاسم عبد الحسن غظيه1011242042104035

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد كاظم خضير حمزه1012242041003017

كلية طب االسنان/جامعة القادسية573.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى قاسم اميلح لهمود1013242041001300

كلية طب االسنان/جامعة القادسية571.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه اياد لفته فرحان1014242042120216

كلية طب االسنان/جامعة القادسية569.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء ميثاق عباس هادي1015252042096251

كلية طب االسنان/جامعة القادسية568.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيفاطمه حيدر ابراهيم منعم1016132042236010

كلية الصيدلة/جامعة القادسية592.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين خليل حسن ياسين1017242042122026

كلية الصيدلة/جامعة القادسية571.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي جبار كاظم ظاهر1018242041011047

كلية الصيدلة/جامعة القادسية565.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغدير شهيد تومان زغير1019242042100108

كلية الصيدلة/جامعة القادسية562.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيغدير حيدر محسن حسون1020232042100056

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية438.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيتقى ناضل عاتي جبر1021162052333003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية438.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيايات عبد علي عبيد حسون1022252052062005

قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية522.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين اسامة مكي علي1023242041062040
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قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية520.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي الكرار رسول سلمان بعيوي1024242041053027

قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة القادسية464.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينور الهدى عباس كاشي جبار1025242052104024

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية494.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين عزيز جميل عبد الكريم1026162041084035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية489.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين عبد الحسين محمد عبود1027242042114054

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية480.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسنين فالح جاسم محمد1028232041044012

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية388.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين سامي عبد الرضا علوان1029272051028004

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية513.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعنتر اسماعيل عبد محيسن1030282041012046

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية474.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيشمس الضحى ستار سوادي زغير1031242042125005

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية461.0ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيأثير حسين بدن تويه1032222041271001

كلية العلوم/جامعة القادسية476.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيامير علي حسين هجوج1033242041203027

كلية العلوم/جامعة القادسية455.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه ماجد فاهم جعفر1034242042121237

كلية العلوم/جامعة القادسية451.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمقتدى حيدر طالب خليل1035222041035292

كلية العلوم/جامعة القادسية360.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمظفر نصير شهاب سلمان1036272051003053

كلية العلوم/جامعة القادسية358.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمؤمل كريم محسن كشي1037232051003060

كلية العلوم/جامعة القادسية357.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد موسى مهدي حسون1038242051062092

كلية العلوم/جامعة القادسية356.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقيشهد ضياء مكي محسن1039282052054001

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية437.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيريام علي عبد الرضا علي1040242042192011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية416.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي شهاب احمد هادي1041272041009078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية413.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيجليل رضا ناهي ياسر1042232041169004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية400.0الخارجياتتطبيقيساره رعد عبد يعقوب1043242052401014

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية372.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقييوسف عمار عبد الكاظم صجيو1044242051038042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية529.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه عماد جبار جراد1045242042220646

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية403.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيمؤيد فاهم عبد خنجر1046222051065013

كلية القانون/جامعة القادسية496.0اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين كاظم عباس عودة1047242022106006

كلية القانون/جامعة القادسية485.0اعدادية النور للبناتادبيهبه يونس كطوف عكاب1048242022095046

كلية القانون/جامعة القادسية481.0اعدادية الدغارة للبناتادبينور الهدى رعد رحمان محي1049242022124051

كلية القانون/جامعة القادسية419.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين جمعة فرحان سلمان1050242021018018

كلية القانون/جامعة القادسية413.0الخارجياتادبيزهراء ناظم جبار كاظم1051242022401028

كلية التمريض/جامعة القادسية541.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه فرحان ابو رويس عبد1052242042101105

كلية التمريض/جامعة القادسية540.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم عماد عبد علي عبود1053242041001002

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية406.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي هادي محمد سعدون1054242041027206

كلية الزراعة/جامعة القادسية339.0الخارجيونتطبيقيقصي عبدان عيدان دوش1055242051400033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية392.0اعدادية الحمزة للبنينادبيمنتظر شاكر مجبل عبد الزهره1056242021010042
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية353.0اعدادية سومر للبنينادبياحمد عماد كماز عبد هللا1057242021009004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية344.0ثانوية الحسينية المختلطةادبيحسام فاضل حسين مشاري1058232021187002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية403.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء يوسف حسين سلبوح1059242042096087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية376.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيالهام ماجد عبد هللا حاجم1060242042220067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية375.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حمزه عبد العباس عطيه1061242042220623

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية374.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمهدي صالح كاظم جابر1062242041003290

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية366.0ثانوية فضة للبناتاحيائيسعاد كاظم عالج حسين1063242042190020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية365.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مطشر ريسان مزيد1064252041014086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية334.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيحسين خالد كريم سوادي1065222051031010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية332.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيامير مسلم محمد هادي1066252051015004

كلية التربية/جامعة القادسية504.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب حسن عبد الرضا فيصل1067242022106036

كلية التربية/جامعة القادسية474.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء حسن فاضل عباس1068232022120017

كلية التربية/جامعة القادسية440.0اعدادية السنية للبناتادبيزهراء احمد خضير كحط1069242022102038

كلية التربية/جامعة القادسية423.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيرسل مجبل عباس مجيد1070242022186018

كلية التربية/جامعة القادسية393.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحسين جليل زنجيل حسن1071242021203017

كلية التربية/جامعة القادسية377.0اعدادية صنعاء للبناتادبيتهجد مهند ناجي جواد1072242022096008

كلية التربية/جامعة القادسية376.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرحاب قاسم عبد الحمزه جبار1073242022134023

كلية التربية/جامعة القادسية370.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعلي هاشم كريم محسن1074232021257050

كلية التربية/جامعة القادسية483.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الرضا فيصل1075242042106053

كلية التربية/جامعة القادسية472.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيهاجر حسين محي عزوز1076242042100152

كلية التربية/جامعة القادسية467.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيطيبه باقر سفاح ماهو1077222042393073

كلية التربية/جامعة القادسية426.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه احمد شهيد محمد1078242042115092

كلية التربية/جامعة القادسية458.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمصطفى جعفر طالب عيسى1079242051014060

كلية التربية/جامعة القادسية382.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر محمد كاظم عباس1080242051001032

كلية التربية/جامعة القادسية377.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمرتضى عباس حسين حمزه1081232051019055

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية421.0اعدادية السنية للبناتاحيائيغدير فارس خضير كحط1082242042102225

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية400.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسماء كاظم راشد جابر1083242042149006

كلية اآلداب/جامعة القادسية340.0ثانوية عدن للبناتادبينهروان فائز حسن مهنى1084232022076040

كلية اآلداب/جامعة القادسية318.0ثانوية المجد للبناتادبيآية كامل حريز هادي1085292022068001

كلية اآلداب/جامعة القادسية362.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقياحمد عباس عبد االمير كاظم1086232051257006

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية374.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيسجى حسين علي حسين1087232042126049

كلية الطب/جامعة االنبار586.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي عادل جاسم كاظم1088232041071050

كلية الطب/جامعة االنبار581.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيايوب عادل زويان حسن1089192041060007
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كلية الطب/جامعة االنبار580.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيسمر جواد كاظم عاشوراء1090222042104019

كلية الطب/جامعة االنبار579.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيجنه ناصر حسن حسين1091272042056124

كلية الطب/جامعة االنبار578.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيحسن علي حسن صالح1092102041043015

كلية الطب/جامعة االنبار578.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياديان رزاق جبار عبد الكريم1093242042106002

كلية الطب/جامعة االنبار578.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء رياض عبدالعباس طه1094252042084325

كلية الطب/جامعة االنبار577.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد علي حسين عبود1095232041007009

كلية الطب/جامعة االنبار576.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب حسين حبيب حمزه1096232042127065

كلية الطب/جامعة االنبار576.0اعدادية النور للبناتاحيائيرحاب جبار خضير شويل1097222042156089

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار438.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق محمد حبيتر1098192051002043

كلية العلوم/جامعة االنبار380.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعمار عارف مشرف رجا1099192051341070

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار436.0اعدادية القدس للبناتاحيائياديان ميثم جبار خزعل1100262042104007

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار389.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيرغد عبد الرحمن محمد رشيد1101102022222013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه كاظم حسن حسين1102272022140069

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار363.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء مكي جاسم جخم1103232042157039

كلية الطب/الجامعة العراقية590.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرتاج قاسم محمد كمر1104132042121067

كلية الطب/الجامعة العراقية590.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغيداء ضياء عباس احمد1105272042077092

كلية الطب/الجامعة العراقية590.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيزاهد ابراهيم حبيب خبط1106232041032020

كلية الطب/الجامعة العراقية589.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم هالل غالي1107232042153143

كلية الطب/الجامعة العراقية589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب مرتضى علوان علي1108232042304132

كلية الطب/الجامعة العراقية589.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضي مهند رسول هاشم1109232042092167

كلية الطب/الجامعة العراقية588.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين علي جعفر كاظم1110122041001038

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية570.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى مظهر حامد احمد1111162041030056

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية568.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيزكريا يحيى سلمان احمد1112152041003040

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية567.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينعم عبد اللطيف حسين عليوي1113102042125040

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرقان محمد رضا شاكر عالوي1114252042100279

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية566.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيايات زهير سلمان جابر1115182042205019

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية426.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيسجاد عبد الحسين سلمان فندي1116282051104020

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية518.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد عز الدين عبد نعمه1117182041006144

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية466.2ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيغيث علي عبد الرضا جاسم1118132051037013

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية458.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيجاسم حبيب كاظم عبد الحمزه1119232051186005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية477.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد ماجد عبد االمير عبد السادة1120142021037205

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية476.0اعدادية رفيدة للبناتادبيمالك حسين علي تقي1121112022106059

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية383.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي حيدر عزيز جواد1122122021034071
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية437.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيجالل عباس محمد علي عباس1123272041150024

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية413.0ثانوية العقيدة للبناتادبيايالف صالح مهدي مظلوم1124112022074007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية407.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين ادبيمحمد حسن ونيس محسن1125132021236012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية381.0اعدادية السويس للبنيناحيائيغيث قصي صاحب علي1126132041006039

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية373.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك عماد سكر عبود1127122042105026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية364.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرسل حمودي حسين حمودي1128112042065056

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية352.0ثانوية العلوم للبنينتطبيقيعلي عامر عبد هللا علي1129132051052011

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية368.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيحيدر عادل فارس عبيد1130222041063015

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية374.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبيزهراء رياض عبد الحسين جابر1131142022198003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية364.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء سعد عبد الرزاق عبد هللا1132102022096045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية348.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيامير محمد فالح اسماعيل1133112021033013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية347.0ثانوية سومر للبناتادبينور هادي خضير عزيز1134142022072112

كلية اآلداب/الجامعة العراقية346.0اعدادية الرافدين للبنينادبيكريم نهاد كريم ابراهيم1135152021001104

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية328.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياحمد مهدي صادق مهدي1136142021201016

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية322.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب عليعل صابر خلف1137142022075137

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية319.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد صالح مهدي رحيم1138142021030094

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية365.0ثانوية االالء للبناتاحيائيعائشة بكر هيجل حمد1139112042130009

كلية الطب/جامعة بابل603.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب صالح مهدي جواد1140232042142162

كلية الطب/جامعة بابل601.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدعاء كاظم جاسم حلواص1141232042120064

كلية الطب/جامعة بابل600.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه رضا محمد مدب1142232042090140

كلية الطب/جامعة بابل599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى حسن دينار جابر1143232042087325

كلية الطب/جامعة بابل599.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد سلمان تومان عليوي1144232041020331

كلية الطب/جامعة بابل598.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى عالء حسين حميو1145232042109107

كلية الطب/جامعة بابل598.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيابرار عالء حسين عباس1146232042304002

كلية الطب/جامعة بابل597.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه عقيل خضير عباس1147232042132020

كلية الطب/جامعة بابل596.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغدير حسين سعيد جبر1148232042077102

كلية الطب/جامعة بابل596.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمود عبد االله زينل محمد علي1149252041205223

كلية الطب/جامعة بابل596.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيسلسبيل علي حسين خلف1150232042303016

كلية الطب/جامعة بابل595.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء عادل محي عبيس1151232042109049

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد كاظم علوان1152232042132041

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهديل مفيد محمد حسين محمد رضا1153252042108274

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب علي خضير حسين1154232042271381

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرقان احمد جبار منصور1155252042100274
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل593.9ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد اياد كاظم محمد1156232041047079

كلية طب حمورابي/جامعة بابل593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد المحسن صالح مهدي1157252042100205

كلية طب االسنان/جامعة بابل593.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيعباس مرتضى حسين حلبوص1158232041046023

كلية طب االسنان/جامعة بابل578.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد علي1159292042057071

كلية طب االسنان/جامعة بابل578.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيسارة سمير حسن كاطع1160232042091061

كلية طب االسنان/جامعة بابل575.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيغصون مهدي صالح عون1161232042144073

كلية طب االسنان/جامعة بابل574.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقى محمد طاهر وحيد1162232042120043

كلية طب االسنان/جامعة بابل573.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر حسين فرهود1163252042110009

كلية طب االسنان/جامعة بابل570.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب محمد يحيى حسين1164252042056171

كلية طب االسنان/جامعة بابل570.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيموسى عباس جواد عبد1165272041002185

كلية طب االسنان/جامعة بابل570.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيصفا عقيل رشيد رزوقي1166272042058226

كلية طب االسنان/جامعة بابل570.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمحمد عدنان عبد الحسين خشان1167252041113036

كلية الصيدلة/جامعة بابل590.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ مهند هادي عمران1168232042119119

كلية الصيدلة/جامعة بابل579.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمسلم عباس فاضل خلف1169232041012134

كلية الصيدلة/جامعة بابل573.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرسل صبار عطيه عباس1170232042153058

كلية الصيدلة/جامعة بابل571.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيفاطمه حسن محمد حسين1171232042172025

كلية الصيدلة/جامعة بابل570.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم حسين عبد الحق حمزه1172232042087303

كلية الصيدلة/جامعة بابل569.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسجى حيدر عبد الرزاق امين1173232042088289

كلية الصيدلة/جامعة بابل566.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك عالوي حسن كاطع1174232042127020

كلية الصيدلة/جامعة بابل566.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيبهاء الدين محمد عبد الزهره محمد1175232041012021

كلية الصيدلة/جامعة بابل566.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور انيس عبيد مرهج1176232042120211

كلية الصيدلة/جامعة بابل563.0اعدادية االمير للبناتاحيائيسراء ناصر احمد حسن1177252042083095

كلية الصيدلة/جامعة بابل563.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محمد والي1178232042153085

كلية الصيدلة/جامعة بابل562.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيايات كاظم مظلوم هادي1179232042091014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل542.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيحسين محمود سامي حسين1180232051282005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل503.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد مرتضى محمد مرتضى1181272051002148

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل495.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامين اسعد عبد النبي محمد1182252051205013

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل494.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمحمود يحيى عبد كاطع1183242051039054

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار مسلم خلف1184162051038157

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل442.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعباس حسن علي حسين1185232051017035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيمنتظر هيثم عباس بعيوي1186232051029029

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل419.0ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيقاسم مرتضى داخل يوسف1187292051030008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل466.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي عبد الحسين رهيف هاني1188222041036222
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل460.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم ناطق عزيز عبد هللا1189252042056299

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل459.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد علي عبود حميد1190272041010174

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل435.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيغيث رحيم روضان كزبر1191222051042055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل431.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيباقر عزيز هاشم داغر1192162051033010

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل430.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسين عالء عبد هللا علي1193162051491012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل420.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقياحمد فاخر عمادي جودة1194162051083006

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي باسم جعفر جاسم1195232041020205

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب حسن كرم جبار1196232042271366

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل516.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمد كاظم حسين1197272041001102

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل511.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيقاسم محمد حيدر محمد1198272041001219

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيامير عباس عبد الكاظم مطرود1199272051010012

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل551.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الرحمن مزعل حمود1200262041001177

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل549.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيعال فهد محسن كشي1201232042086126

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل545.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيعذراء رحيم هادي عباس1202232042111095

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل544.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره حامد شهاب احمد1203272042060187

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل571.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيتقى عباس فاضل جعفر1204272052055018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيبنين عباس منهل سوادي1205252052062008

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل416.0ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيعبد الزهرة هادي جابر عبد العالي1206162051439004

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل410.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيسجى قحطان عبد الحر عباس1207272052063046

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل406.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى ليث لطيف مصطفى1208232051004036

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل396.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيمعصومه محمد فاضل محمد1209272052070019

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل457.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل رضا عباس1210252041150356

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل437.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيعالء حسن عبد الحسين حسن1211252051011023

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل480.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد عمران فرهود عباس1212222041041007

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل415.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسن فريد عبد الساده جاسم1213232051009008

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل487.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد صالح حمزه جاسم1214232041003001

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل417.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عبد هللا ابراهيم محمد1215162051364002

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل445.0اعدادية السدة للبنيناحيائيصادق مهدي صالح منصور1216232041016028

كلية العلوم/جامعة بابل519.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعال سعد عبد الحمزة جابر1217232042120160

كلية العلوم/جامعة بابل511.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيزينب مازن محمد حبيب1218232042100042

كلية العلوم/جامعة بابل495.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسمر عباس كاظم كريم1219232042271435

كلية العلوم/جامعة بابل463.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم محمد1220252041031210

كلية العلوم/جامعة بابل463.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيهبه هادي فاضل بدر1221232042140094
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كلية العلوم/جامعة بابل443.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيضحى غازي حبيب شهيد1222232052092025

كلية العلوم/جامعة بابل424.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيسالم كريم مظلوم علوان1223232051019028

كلية العلوم/جامعة بابل416.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقياحمد فريد شير محمد1224232051251017

كلية العلوم/جامعة بابل413.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمرتضى طارق محسن حميدي1225162051352259

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتقى ناصر حسين عبد علي1226272042064036

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل447.0ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء محمد علي مبدر علي1227232042129013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل446.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى عبد الرسول سالم نعمه1228242042220562

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيالعذراء ميثاق عباس هادي1229252042096038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل429.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهاله عبد العظيم عبد اللطيف حريز1230232042271769

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل359.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيطيبة صباح عبد االمير موسى1231232052182006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل497.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابرار عادل مهدي شاكر1232232042087001

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل466.0اعدادية أور للبناتاحيائيزينب علي غني نعمه1233222042154084

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل450.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياسراء عزت عزيز حمزة1234232042153002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل444.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء مهند رضا عبد الزهره1235232042087106

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0اعدادية غزة للبناتاحيائيآمنه محمود عبد االمير محمد1236272042057003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل438.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير كاظم مهدي كاظم1237252042170469

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل425.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيليث حيدر عبد الزهره جابر1238232041047069

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل418.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد قاسم يحيى عبد1239232041060127

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل408.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيتكتم علي كاظم عباس1240272042161025

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل394.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي حسين علي منخي1241232051007066

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل392.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقياسراء مظفر ميران محمد علي1242232052142003

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل391.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمرتضى عباس خزعل عباس1243272051005023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل382.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى عامر جعفر باقر1244232051067070

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل366.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيصفا علي حسين خليل1245232052091023

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل359.0ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيسارة عبد الكريم جواد كاظم1246232052146013

كلية القانون/جامعة بابل449.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسراء حازم طالب عبد1247232022127002

كلية القانون/جامعة بابل445.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسرى حسام سمير محمد1248232022120022

كلية القانون/جامعة بابل416.0اعدادية الشوملي للبنينادبيسجيل موسى راهي كاظم1249232021054007

كلية القانون/جامعة بابل411.0ثانوية حلب للبنينادبيكرار داخل كامل جواد1250232021056021

كلية القانون/جامعة بابل406.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيعبد هللا علي محمود عبيد1251232021289012

كلية القانون/جامعة بابل403.0ثانوية النجوم للبناتادبيفاطمه علي محمد يوسف1252232022130024

كلية القانون/جامعة بابل394.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد المصطفى جواد كاظم جواد1253232021017049

كلية القانون/جامعة بابل392.0ثانوية حلب للبنينادبيعباس علي حمادي ناجي1254232021056013
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كلية القانون/جامعة بابل414.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيالحسين حيدر عبد الزهره جابر1255232051007013

كلية التمريض/جامعة بابل554.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم حسن1256232042089100

كلية التمريض/جامعة بابل548.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيدالل عالء كوشي جاسم1257232042100021

كلية التمريض/جامعة بابل544.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد تقي طه خضير خليف1258232041033096

كلية التمريض/جامعة بابل543.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان مهدي محمد امين عبد الحسين1259232042304025

كلية التمريض/جامعة بابل541.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حيدر داخل عبيد1260262042116021

كلية التمريض/جامعة بابل541.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمنتظر علي حمزه ناصر1261232041017165

كلية التمريض/جامعة بابل531.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيميامين عالوي فريش كاظم1262232042089118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيغدير رباح عبود نوري1263232022094019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل349.0اعدادية القدس للبنينادبيحيدر واثق حمود طرخان1264232021055020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل347.0اعدادية االحرار للبنينادبيابراهيم عزيز كاظم عاشور1265262021018001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل342.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيقاسم محمد رزاق جاسم1266232021019036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل341.0اعدادية سومر للبنينادبيبهاء ذياب عبد جاسم1267242021009012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل334.0اعدادية ام البنين للبناتادبينوره حيدر سلطان محمد1268232022091038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل334.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه عبد الزهره حسن هادي1269232022120025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل333.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيمصطفى محسن صافي جبر1270232021205039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل332.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيسجاد سعد حسين دوخي1271232021183034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل331.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن علي حسن عبد العباس1272262021019017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل329.0ثانوية الحلة للبنينادبيإبراهيم إسماعيل أبراهيم عبد الساده1273232021015001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل329.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين خالد كامل جواد1274232021251048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل326.0ثانوية الكرار المختلطةادبيعلي ماجد حازم سلطان1275232021175014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل379.0ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه فاضل نعمه محمد1276232042076072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين كاظم عباس بدع1277232042107025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل378.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد عامر فليح حسين1278232041004005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيهاجر رعد محسن كشي1279232042121136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزينب حيدر هاشم أحمد1280232042123065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل367.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي ناصر حاتم جاسم1281232041002196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل358.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء والء كوشي جاسم1282232042108050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل353.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيخالده شاكر نعمه عبد عون1283242042220860

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل353.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن ضياء ناظم جاسم1284252041205031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل353.0الخارجياتاحيائيتبارك ناظم عبد الواحد محمد1285232042401032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل347.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقييقين عصام كاظم حيدر1286272052063092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل336.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيجعفر حسين علي حسن1287272051008015

74 من 39صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل485.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي حسين عبيد مرهج1288232041019099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل484.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي سلمان محسن حريز1289232041054091

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل465.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه نجاح مهدي شمران1290232042145053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل435.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عامر محي احمد1291232041020336

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل552.0ثانوية الخلود للبناتادبينور الهدى حسين علي ناجي1292232022137037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل537.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيمصطفى حسن علي حسين1293232021029032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسين لؤي عبد كاظم1294232021183025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل492.0اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه حيدر محمد ساجت1295232022092050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل471.0ثانوية الكفاح للبناتادبيتبارك علي جواد عليوي1296232022113008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل468.0الخارجياتادبيمريم حيدر محمد ساجت1297232022401109

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل435.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيمالك محمد رحيم خلف1298272022160094

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0اعدادية ميسلون للبناتادبيفخريه حيدر لطيف كاظم1299232022080035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل421.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيرتاج احمد فؤاد يوسف1300232022108007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل411.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب لطيف حسين جاسم1301232022077018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل408.0اعدادية المدحتية للبناتادبيدعاء ستار جواد حنين1302232022090023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل402.0اعدادية الكفل للبنينادبيجعفر عبد الحسين جواد كاظم1303232021032013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل399.0ثانوية النجوم للبناتادبيورده هيثم عبد شمران1304232022130034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل394.0اعدادية الحمار للبنينادبيسلمان عبد الحسن طوفان سلمان1305222021044010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل393.0اعدادية المدحتية للبناتادبياسراء هاشم محسن جبر1306232022090002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل390.0اعدادية ميسلون للبناتادبينرجس علي حسين عباس1307232022080042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل390.0اعدادية دجلة للبناتادبيابرار تحرير علي كاظم1308232022107003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل379.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء سامر محمد كاظم1309232022090028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل379.0اعدادية دجلة للبناتادبيمريم مانع مطشر معارز1310232022107031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل378.0اعدادية الطبري للبنينادبيحكمت منصور هضم جوده1311232021061025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل504.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخنساء حسين محمد حسن1312232042109048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل418.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقياميره رائد عباس خليل1313232052107003

كلية اآلداب/جامعة بابل319.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعباس محمد حسين عباس1314272021022019

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل363.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب مهدي طالب محسن1315232042076054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل443.0ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه صالح شريد دعيم1316232022076035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل414.0اعدادية القاسم للبنينادبيغيث حميد كاظم حسن1317232021006036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل385.0اعدادية الحلة للبنينادبيسجاد علي هادي عبد1318232021020029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل385.0اعدادية الزرقاء للبناتادبينور الهدى وائل عدنان داود1319232022108043

كلية التربية األساسية/جامعة بابل374.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي عباس محمد عباس1320232021054013
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل368.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيبيادر سالم مرزه حمزة1321232022133003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحيدر راهي عباس محمد1322232021252031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل362.0الخارجيونادبياحمد صفاء مهدي كاظم1323232021400011

كلية التربية األساسية/جامعة بابل355.0اعدادية دجلة للبناتادبياسراء حمزه محمد حسين1324232022107005

كلية التربية األساسية/جامعة بابل349.0اعدادية الحلة للبنينادبيسديف فقدان طاهر عباس1325232021020032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل410.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير حسين علي عبد1326232042088349

كلية التربية األساسية/جامعة بابل406.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيحوراء عباس علي محمد1327232042199007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل397.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيكرار تركي عطيه صكبان1328232041183062

كلية التربية األساسية/جامعة بابل394.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيناجحه حيدر دينار جابر1329232042118059

كلية التربية األساسية/جامعة بابل393.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيامير قاسم عبد الحمزه حسون1330232041252027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل382.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر علي حسن1331232041280022

كلية التربية األساسية/جامعة بابل380.0االهلية للبنات (ص)ثانوية المصطفى تطبيقيديمه مثنى احمد محمد1332232052300001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل352.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزهراء قاسم صالح مهدي1333232022271072

كلية الطب/جامعة النهرين601.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيرتاج حسين حمدان عبد هللا1334122042121007

كلية الطب/جامعة النهرين598.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحيدر غيس فرحان جاسم1335262041028047

كلية الطب/جامعة النهرين598.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيياسر ضرغام هشام عبد1336212041274059

كلية الطب/جامعة النهرين598.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه عبد محمد جبر مطر1337142042145220

كلية الطب/جامعة النهرين598.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيود محمد حسناوي كنيبل1338152042054316

كلية الطب/جامعة النهرين598.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيايه رياض محسن صالح1339112042081006

كلية الطب/جامعة النهرين597.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيميسم عبيد صالح ذياب1340102042095077

كلية الطب/جامعة النهرين597.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرشا معن عبد الرسول عبد الوهاب1341182042176075

كلية الطب/جامعة النهرين597.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيفاضل عباس فاضل حسن1342272041014177

كلية الصيدلة/جامعة النهرين578.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيانوار قاسم راضي عبد الوهاب1343182042205015

كلية الصيدلة/جامعة النهرين566.0اعدادية بلد للبنيناحيائيذو الفقار رياض فرهود عبد الكريم1344182041006060

كلية الصيدلة/جامعة النهرين565.3اعدادية المنصور للبنيناحيائيسجاد مهند عبد الحسين عبد علي1345102041026108

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين502.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعبد هللا علي نعيم ياسين1346282051006071

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين503.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيضحى ابراهيم عارف عبد الحسين1347142052125025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين497.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي سردار احمد عباس1348212041033072

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين495.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيزيد سعدي سلمان محمد1349132041005021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين473.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد عز الدين عبد علي لعيبي1350162051075069

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين518.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد هللا علي خلف الزم1351272051002088

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين554.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشمس موفق حامد سليمان1352102042091062

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين552.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد رضا جاسم محمد1353162042202147
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزينب حسن جليل شرار1354122052112020

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيزينب محمد باقر عبد الكريم1355112052108030

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين547.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن حمود عودة عبود1356122041007021

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين561.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين سعد عبد الكاظم راشد1357112051004040

كلية العلوم/جامعة النهرين488.0ثانوية العزة للبناتاحيائيسبأ اياد بدران علي1358112042060015

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين447.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء محمد صادق محمد علي1359212042092050

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين543.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب حامد اعوج كاظم1360272042056213

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين540.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي موفق سمير عبد العالي1361222041077143

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين538.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائييعقوب بشار صالح مال هللا1362142041178028

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين479.0اعدادية النور للبنينتطبيقيحسين محمد نجم عبد1363122051026019

كلية الحقوق/جامعة النهرين500.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاتن صباح اسد هللا فتح هللا1364122022087047

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين395.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيفاطمة علي مجبل حسن1365112022215058

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين427.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيعائشه ايهاب عبد المحسن عبد هللا1366132042100080

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين542.0ثانوية النبأ للبناتادبيآية احمد جبار محمد1367162022215004

كلية الطب/جامعة ديالى595.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمه ربيع احمد جمشير1368212042092083

كلية الطب/جامعة ديالى586.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيحوراء ابراهيم جاسم محمد1369212042130008

كلية الطب/جامعة ديالى583.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه ماجد هادي حويلي1370252042097170

كلية الطب/جامعة ديالى583.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين مزهر حميد حسين1371142041028027

كلية الطب/جامعة ديالى582.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم صادق ستار مراد1372132042121195

كلية الطب/جامعة ديالى582.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسجى تركي جميل كاظم1373212042121110

كلية الطب/جامعة ديالى582.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير حيدر عبد الرسول جواد1374272041005018

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى482.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيسارة نمير شاكر محمود1375212052098019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى432.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمقتدى حسن متعب عبد1376222051003041

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى427.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيامير كاظم خير هللا دريب1377232051006008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى406.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمرتجى محمد حسين جاسب محمد1378162051363268

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى497.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر باسم وحيد بنيان1379162051363106

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى386.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيسكينه عباس حميد حسن1380212052110010

كلية العلوم/جامعة ديالى461.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم محمد صالح1381202042121020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى525.0ثانوية الوديعة للبناتادبيتبارك ظافر كامل جواد1382212022129004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى467.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعبد هللا عبد الوهاب شدهان خليف1383212021024024

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى458.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي مناف سالم شهاب1384212021077108

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى375.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيولي الدين اسامه عبد الحسين محسن1385132021034153

كلية الزراعة/جامعة ديالى371.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسامر قيس خليفة عباس1386212041272109
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى325.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعلي حسن احمد علي1387212051067023

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى398.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور مهند طاهر حسين1388212042139221

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى448.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمريم قاسم جبار سمين1389212042109080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى438.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء عمار شنيف هجر1390212042122025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى428.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعباس قاسم حسن عبد الرضا1391212041274022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى336.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمؤمل سالم سعود كاظم1392232051257116

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيفاطمه عمار صبري احمد1393212022118025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى435.0ثانوية النسائم المختلطةادبيعلي حسين محمود محمد1394212021254011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى423.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحوراء عباس نجم عبد الكريم1395212022155031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى397.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبياحمد مصعب علي عبد الرحيم1396212021050001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى385.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزهراء رشيد جخيور محمد1397212022100024

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى376.0ثانوية الوديعة للبناتادبيسارة محمد حسين احمد1398212022129014

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى370.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد حمزة حسن سوادي1399232021252081

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى360.0اعدادية االسود للبنينادبيمصطفى فالح حسن علي1400212021078026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى410.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيريام طه عزاوي طه1401212042122016

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى351.0ثانوية الحمائم للبناتادبيعفاف محمد سبهان محمد1402212022122013

كلية الطب/جامعة كربالء605.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء هاشم محمد علي حسين1403272042056134

كلية الطب/جامعة كربالء600.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيغدير محمد كاظم خضير1404272042095103

كلية الطب/جامعة كربالء597.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشروق اياد جليل حبيب1405272042056265

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء صالح حسين علي1406272042056187

كلية الطب/جامعة كربالء596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه محمد ضاوي طعان1407272042056353

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيعذراء مسير محمد وطن1408222042393075

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد تقي كاظم سلمان حسن1409232041017129

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور محمد رضا باقر محمد1410272042056447

كلية الطب/جامعة كربالء593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه فايز زياره جبر1411252042062452

كلية الطب/جامعة كربالء592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى حمودي خضير محمد1412252041031746

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد كاظم1413272042060153

كلية طب االسنان/جامعة كربالء582.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور صالح سليم حمود1414272042091141

كلية طب االسنان/جامعة كربالء573.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمها نجم عبيد مناحي1415272042160360

كلية طب االسنان/جامعة كربالء573.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن احمد هادي فالح1416272041002028

كلية طب االسنان/جامعة كربالء570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران محمد رضا شاكر عالوي1417252042100109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء602.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمنار احمد عبد علي محمد1418272042065119

كلية الصيدلة/جامعة كربالء601.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه مهند جاسم محمد1419272042060266
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كلية الصيدلة/جامعة كربالء593.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم عماد احمد علي1420272042060290

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايات عبد الرضا علي عبد الحسين1421272042057019

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمناهل هيثم عبد االمير سلمان1422272042060298

كلية الصيدلة/جامعة كربالء581.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيسما محمد نعيمه محمد صالح1423222042412053

كلية الصيدلة/جامعة كربالء572.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيدعاء نبيل فاخر عبد المنعم1424252042097050

كلية الصيدلة/جامعة كربالء572.0ثانوية العميد للبناتاحيائيفاطمه قيس مهدي علي1425272042149025

كلية الصيدلة/جامعة كربالء568.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهاله انعم خزعل حافظ1426272042055302

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء564.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيرقيه يحيى حسن عبد1427272052067014

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة كربالء521.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيحسين علي صاحب سعيد1428272051005004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء541.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن حيدر عبد الحسين محمد1429162051001046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء510.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمهدي مالك محمد رضا مهدي1430272051004086

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء461.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقينور الدين عبد الهادي عبد الحسين علي1431272051002187

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء445.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد االمير عبد الرضا علوان1432162052196010

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء429.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر محمد عبد االمير خليفه1433272051001156

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء501.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه سمير هادي مطرود1434272042056338

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء461.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد علي آصف نوري عبد الخضر1435252041034046

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء492.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعلي مقداد هادي فالح1436272051046060

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء554.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حسن محمد حسين زغير1437272041014139

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء586.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الهادي عبد هللا1438272052086004

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء545.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن عالء عبد الحسين علي1439112051009013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء556.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الكاظم نشو نخش1440252051052010

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء547.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيسجاد علي كامل جواد1441232051046017

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء542.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين علي عذاب عبادي1442272051002049

كلية العلوم/جامعة كربالء524.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن محمد ربيع1443272041019104

كلية العلوم/جامعة كربالء516.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيبتول عالء نوري حمودي1444182042342012

كلية العلوم/جامعة كربالء500.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرونق حاجم شمخي جبر1445272042087060

كلية العلوم/جامعة كربالء489.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عيسى عبد الجبار اسماعيل1446272042063166

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب جابر شولي سعدون1447282042055068

كلية العلوم/جامعة كربالء487.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبتول ليث موسى جعفر1448272042087022

كلية العلوم/جامعة كربالء472.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب حسين جابر عبد السيد1449272042062052

كلية العلوم/جامعة كربالء467.0اعدادية بلد للبنيناحيائيياسين فالح ياسين عبد المحسن1450182041006181

كلية العلوم/جامعة كربالء466.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه رياض طالب كاظم1451272042060253

كلية العلوم/جامعة كربالء465.0اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ فؤاد عبد الخضر عمران1452272042057182
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كلية العلوم/جامعة كربالء462.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرقية خوام تركي حسن1453182042176079

كلية العلوم/جامعة كربالء417.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيكوثر جهاد سليم عبد الزهره1454272052160162

كلية العلوم/جامعة كربالء396.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد جاسم كاظم فضيل1455282051008103

كلية العلوم/جامعة كربالء393.0ثانوية البستان للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد حسن ثامر1456272052105008

كلية العلوم/جامعة كربالء390.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد علي حسين عبد الرزاق1457272051001122

كلية العلوم/جامعة كربالء390.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعالء حسن مجيد محمد1458162051052035

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء558.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي حسين خزعل عباس1459272041005097

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء549.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه كفاح حسن عبيد1460272042055095

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء547.0اعدادية السما للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبد االمير ابراهيم1461272042083125

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء547.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائينور ذرب هاشم فلحي1462142041029073

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء544.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائينور صباح نوري عبد هللا1463272042080061

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضحى صباح عبد الرسول حميد1464252042100018

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء542.0تركماني-ثانوية بارش للبنيناحيائيمحمد خالد جمال صالح1465202041390073

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء539.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيشهد عباس فضالة لعيبي1466162042202114

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء536.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين جواد كاظم جواد1467272041154040

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء526.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمرام علي كاظم عباس1468252042096446

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء516.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيبنين حيدر عبد علي هادي1469232042212001

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء505.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه لؤي حبيب جاسم1470242042092098

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء505.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيانتصار نصير جابر محمود1471252042108013

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء499.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينمارق حاتم جماح هنيوي1472272042160377

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء450.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزهراء مهند حسن خلف1473222052207003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء528.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد ميثم صاحب مهدي1474272041029105

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء440.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب حامد حسن عباس1475272042060162

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء428.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسنين احمد عبد الحسن كاظم1476252041205035

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء427.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاديه قاسم غازي عبد هللا1477272042064127

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء418.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر وادي عبيد1478272042055110

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء409.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائياسراء احمد هاشم عبد الشاه1479272042107003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء412.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الرحمن صباح محمد1480272052144004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء374.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيسجى محمد هادي صاحب1481272052160124

كلية القانون/جامعة كربالء493.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار حيدر وحيد كريم1482272021031157

كلية القانون/جامعة كربالء487.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيغيث احمد حبيب عباس1483272021045042

كلية القانون/جامعة كربالء473.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبياالء علي رزاق بكان1484272022108003

كلية القانون/جامعة كربالء466.0ثانوية المنار للبناتادبيغدير عالء ناجي مجيد1485272022050048
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كلية القانون/جامعة كربالء466.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبييحيى انور يحيى عبد علي1486272021150106

كلية القانون/جامعة كربالء460.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبييحيى اياد عبد الرزاق احمد1487272021044131

كلية القانون/جامعة كربالء437.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيصادق صالح كاظم محمد1488272021150041

كلية القانون/جامعة كربالء431.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتماره قاسم سعيد محمد1489272022102041

كلية القانون/جامعة كربالء423.0اعدادية الفاروق للبناتادبيبنين عقيل زهير موسى1490272022069015

كلية التمريض/جامعة كربالء558.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيابراهيم فاضل حديد علي1491272041034003

كلية التمريض/جامعة كربالء550.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيموسى سعد عبد الزهره ابرش1492272041001347

كلية التمريض/جامعة كربالء540.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبتول هشام ابو الهيل حسين1493272042060042

كلية التمريض/جامعة كربالء537.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين حيدر فوزي صادق1494272042056085

كلية التمريض/جامعة كربالء531.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينرجس وائل ابراهيم ناجي1495272042079110

كلية التمريض/جامعة كربالء525.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحوراء أحمد عباس كاظم1496252042119010

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء441.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمريم علي ابراهيم خلف1497272042160345

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء400.0ثانوية العميد للبناتاحيائيزينب سالم ساهي كريم1498272042149013

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء399.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيحسين سالم عبد االمير كاظم1499232041182007

كلية الزراعة/جامعة كربالء343.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس لفته كاظم1500252042108116

كلية الزراعة/جامعة كربالء342.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي رعد جاسم دعير1501272041152056

كلية الزراعة/جامعة كربالء334.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي احيائيزينب عبد الباري موسى ضافي1502132042205017

كلية الزراعة/جامعة كربالء333.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرقيه خليل شوان طاهر1503272042087055

كلية الزراعة/جامعة كربالء330.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيجعفر سعد جليل إبراهيم1504272041027011

كلية الزراعة/جامعة كربالء323.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير سجاد كاظم عبد1505252042084514

كلية الزراعة/جامعة كربالء344.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقياثير محمد روؤف رشيد1506272051014006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء416.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعمار وسيم عبد العزيز عبد الزهره1507272021030041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء403.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمحمد المصطفى جاسم محمد حسن ثامر1508272021021068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء384.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيعال ضياء عبد المالك حمود1509272022140055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء378.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعبد الحسين خالص جاسم محمد1510212021050013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء374.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد عمار محمد عبد الحسين1511272021049113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0ثانوية سعد للبنينادبيحسن كامل جياد حسين1512212021060004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء364.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه حيدر عبد الصاحب حميد1513272022146028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء349.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد عمار ابراهيم محمد1514272021016073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء348.0ثانوية عمورية للبناتادبيانفال داود محمد داود1515272022098002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء347.0اعدادية المدى للبنينادبيايمن كامل عبد الكاظم راشد1516272021026012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء344.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيحسين عقيل كاظم واوي1517252021028005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء342.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب عباس فاضل عوده1518232022114020
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء414.0ثانوية العميد للبناتاحيائيمريم عادل حسين حسن1519272042149028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء408.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك قاسم كاظم حسين1520272042056108

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرسل علي نوري حسب1521272042061023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء397.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهبه مهدي كاظم عبد1522252042170672

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء394.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي جودت كاظم منعم1523272041002107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد نعيم خليل ابراهيم1524272041150118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء371.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيبراق فاهم محمد موسى1525232042117030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء366.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعذراء ظاهر عبد اليمه كاظم1526272042058234

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء359.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى باسم صاحب محمد1527272042060315

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء352.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائييوسف مشتاق حامد كاظم1528232041282116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء349.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور بشار عبود سالم1529272042060318

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيقاطمه سهيل صيهود سلطان1530272052160161

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيزيد سجاد علي مجيد1531272051006012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء369.0اعدادية السما للبناتتطبيقيزينب عارف محمد كريم1532272052083024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء364.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين عبد الرسول عباس اسماعيل1533272051002042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء352.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد حسن علي1534272052160087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء350.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحبيب رافد عبد السجاد سلمان1535272051010021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء349.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيبهاء ابراهيم محمد موسى1536252051160003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء505.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهدى حميد ثامر هويدي1537272042087155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء504.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء ماجد رسن عبد1538272042091077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء476.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائييوسف ضياء صكبان شنيار1539272041045098

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء433.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيذو الفقار جابر عبد علي عطيه1540252041001105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء427.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيياسين سالم عبد الرحيم حسين1541252041044517

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء425.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء إبراهيم دخيل حسن1542252042170264

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء423.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد علي1543272041007060

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء421.0اعدادية السما للبناتاحيائيجنات جهاد سليم عبد الزهره1544272042083027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء418.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد االمير هاشم1545272042076057

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء409.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين عالء عباس طه1546272051001035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء439.0ثانوية الحرائر للبناتادبيآمنه ناصر عبد الحسن علي1547272022107003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء عماد مخور علوان1548272022102077

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء418.0ثانوية الرضوان للبناتادبينور الهدى انور رسول هاشم1549272022078048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء409.0ثانوية الرضوان للبناتادبياالء سعد قاسم محمد1550272022078002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء408.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء عباس كحار مياح1551272022095026
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين ساجد حمزه عباس1552272021021023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء404.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي احمد حسين عيدان1553272021031113

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء400.0اعدادية الخالدات للبناتادبيهاجر حيدر زاجي جابر1554272022067067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء389.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبينور الهدى هاشم محمد يوسف1555272022108048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء384.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد عمار ابراهيم محمد1556272021016174

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء383.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيابو الحسن عدنان كريم حبيب1557272021031006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء379.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيكاثرين سعدي حسين شمخي1558272022102144

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء371.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمسار عباس صاحب عجيمي1559272022146035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء370.0اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء رعد حيدر محمد1560232022117050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء493.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيغدير لؤي حمودي هادي1561272042059096

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء465.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيصبا حيدر صاحب سعيد1562272042056277

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء501.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيساره حيدر محمد ورور1563272052079015

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء348.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقياحمد اياد محمود سلمان1564272051027003

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء338.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيحسنين فاضل كريم عمران1565272021154022

كلية الطب/جامعة ذي قار605.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيزينب حيدر مطر علي1566222042112053

كلية الطب/جامعة ذي قار603.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى صفاء عبد المهدي حسين1567222041093081

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر خالد طارش عبد هللا1568222041002108

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيفاطمه عباس فاضل عنيد1569222042112079

كلية الطب/جامعة ذي قار597.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائييقين سميع صكبان عبد1570222042135243

كلية الطب/جامعة ذي قار596.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيمالك رزاق بنيان جاسم1571222042101084

كلية الطب/جامعة ذي قار591.0اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه محمد مرزوك ظاهر1572222042106064

كلية الطب/جامعة ذي قار588.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمقتدى رافع داخل مزيهي1573222041306395

كلية الطب/جامعة ذي قار588.0اعدادية أور للبناتاحيائيدعاء نجم عبد عيسى1574222042154045

كلية الطب/جامعة ذي قار586.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيريام فالح سرحان محمد1575222042134044

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار582.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائينوران حيدر جاسم محمد1576222042203061

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار579.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد امين كاظم بهلول1577222041002272

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار575.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيايات حيدر خلف عالوي1578222042153070

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار570.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيرسول صباح بشير سماري1579162041033016

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار581.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيلحاظ علي محمد فهد1580222042178131

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار576.0اعدادية أور للبناتاحيائيحوراء ميثم عباس عزيز1581222042154041

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار572.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين صبر حسين1582222042164036

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار456.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور رعد محمود شبوط1583162052243050

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار500.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم حيدر طارق خضير1584222042141215

74 من 48صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار479.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء حسين غانم جالب1585222042136016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ذي قار484.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيجعفر مجيد عبد الكاظم فليح1586162051033016

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار555.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيزينب طالب عربي حسن1587222042347007

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيامامه معتز عبد هللا مهدي1588222042204022

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار548.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء حيدر فليح حسن1589222042154061

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار554.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيرسول تحسين رسول محمد رضا1590252051031007

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمسلم عمار مسلم خلف1591162051038137

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار563.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيكاظم محسن حسن عاشور1592162051363218

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار558.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقياحمد كريم عبد السجاد خضير1593162051131003

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيكفايه خلف جبار وادي1594162052154041

كلية العلوم/جامعة ذي قار500.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيخضر صالح مهدي سالم1595222041003126

كلية العلوم/جامعة ذي قار497.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور نجم عبد هللا داود1596222042199096

كلية العلوم/جامعة ذي قار497.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيكوثر مرتضى حسن حبيب1597222042323429

كلية العلوم/جامعة ذي قار493.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي احمد جبار حسين1598222041001069

كلية العلوم/جامعة ذي قار490.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيساره احمد جبار حسين1599222042150032

كلية العلوم/جامعة ذي قار483.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي عبد القاسم كيطان1600222041011017

كلية العلوم/جامعة ذي قار476.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيأمير كاظم هادي عكاب1601222041091006

كلية العلوم/جامعة ذي قار469.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيزهراء جبار عمران جبر1602222042140013

كلية العلوم/جامعة ذي قار516.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيام البنين حسين علي كرم1603222052102005

كلية العلوم/جامعة ذي قار495.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيزهراء حسين علي كرم1604222052102014

كلية العلوم/جامعة ذي قار474.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد جمعه هويدي كاصد1605162051128063

كلية العلوم/جامعة ذي قار388.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزهراء سمير نعيم ثامر1606222052150011

كلية العلوم/جامعة ذي قار384.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيامل طارق ابراهيم خليل1607162052189001

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار453.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب رائد غضبان عطار1608222042153212

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار416.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى ربيع عبد الكاظم خضير1609222042153414

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار364.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر ماجد محمد ياسين1610162051001223

كلية القانون/جامعة ذي قار453.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء وناس شنيف صايب1611222042190103

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار405.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيشهد يقظان عبد العالي شيحان1612222042396037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيزهراء حيدر جاسم عبد هللا1613222022227004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار390.0ثانوية االبتهال للبناتادبيعذراء عباس محسن جمعه1614222022166041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار389.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبياحمد برزان طخم سلمان1615222021300001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار377.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمقداد عبد الكاظم طويرش طاهر1616222021300130

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار330.0اعدادية البشير للبنينادبياحمد سالم علي محمد1617142021036003
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار323.0اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار ادويس هواش مطرود1618292021009106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار319.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد ثامر عبد الحسين جبار1619242021040045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار374.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيفاطمه جمال صالح عبد الصاحب1620222042272016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار360.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيفاطمه كليف جابر شمخي1621222052209039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار349.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي تحسين علي حسن1622282051001082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار348.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيصادق صبيح مجيد سلمان1623282051101017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار485.0اعدادية التميز للبنيناحيائيابراهيم فهد خضر عبد1624222041356002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار454.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمنار محمد عبد محيسن1625222042412082

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار447.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيسجى ريحان عنيد صياع1626222042114016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار437.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيايات حسن حيران شنيت1627222042139021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار424.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائياكرم عطية جبار فارس1628222041310017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار422.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد ناصر هاشم عليوي1629222041058134

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار440.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي شمخي جبل مطرود1630222051100023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار433.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد ريه سلمان عبد علي1631222051100029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار486.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيضي امجد حميد رضا1632222022143022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار442.0اعدادية المصطفى للبناتادبيدعاء مهدي صاحب صالح1633222022105008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار432.0ثانوية البتول للبناتادبيميقات عباس عبد علي كاطع1634222022388024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار407.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبيالعباس عزت جواد كاظم1635222021025002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار395.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمصطفى احمد عبد الستار عبد الباقي1636222021055036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار367.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد حسن داخل عبود1637162021033051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار358.0اعدادية الحمار للبنينادبيسجاد مروح علوان خفي1638222021044009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار476.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرحمه هيثم عباس سالم1639222042414080

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار475.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيحوراء راجي علوان سمير1640222042411020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار467.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرنا محمد عبد محيسن1641222042412026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار463.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيعذراء نعيمة محسن مناحي1642222042143261

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار519.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيايمان وسين ورش حسن1643222052187006

كلية اآلداب/جامعة ذي قار326.0االعدادية الشرقية للبنينادبيسجاد محمد وجدان محمد1644222021007018

كلية األعالم/جامعة ذي قار385.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمكرم عقيل عبد الحسين صاحب1645222041014025

كلية األعالم/جامعة ذي قار352.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيزهراء علي ناصر جابر1646222042140018

كلية الطب/جامعة كركوك603.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيأفنان محمد بيرام الياس1647202042150001

كلية الطب/جامعة كركوك600.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعباس احمد صالح علي1648202041001091

كلية الطب/جامعة كركوك596.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى عبد العظيم عبد الصمد سمين1649202041050095

كلية الطب/جامعة كركوك595.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيداليا احمد محمود صالح1650202042102020
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كلية الطب/جامعة كركوك590.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيمروه ياوز عبد الكريم حسين1651202042181027

كلية الطب/جامعة كركوك590.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد قاسم محمد1652202041009041

كلية طب االسنان/جامعة كركوك589.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآيه مهدي زين العابدين علي1653202042154005

كلية طب االسنان/جامعة كركوك571.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن مردان دارمان1654202042160079

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب عبد المهدي اشرف حسين1655202042154040

كلية الصيدلة/جامعة كركوك575.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيحنان عدنان مجيد محمد1656202042138032

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك498.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقياسماء عبد الرحمن احمد حسين1657202052148003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك496.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي يعقوب مرتضى علي1658202051003049

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك516.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيجنار حسن موسى يادكار1659202042118055

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك548.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد القادر طه مهدي1660182051002039

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك535.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد رياض مجيد عبود1661222051004002

كلية العلوم/جامعة كركوك531.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيرؤى عوف عبد الرحمان منشد1662202042118070

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدانيه هيرش اسعد كريم1663202042344091

كلية العلوم/جامعة كركوك494.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان رزكار حسين شريف1664202042351005

كلية العلوم/جامعة كركوك489.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزينب اسماعيل محمد عزة1665202042124065

كلية العلوم/جامعة كركوك483.0ثانوية القبة للبنيناحيائياياد حازم محمد حسن1666172041081007

كلية العلوم/جامعة كركوك531.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقيسوما سردار حسن عبد هللا1667202052334036

كلية العلوم/جامعة كركوك451.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحسين علي اصغر كريم جمعه1668202051006023

كلية العلوم/جامعة كركوك416.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيفاطمه عقيل نور الدين خورشيد1669202052130017

كلية العلوم/جامعة كركوك393.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيايه نزار محمد حسن1670202052282018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك455.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا نجم فخر الدين محي الدين1671202041311042

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك384.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات تطبيقيريناس محمد كريم امين1672202052334028

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد الحميد رشيد مجيد فهد1673202021011016

كلية التمريض/جامعة كركوك544.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيياسين حسيب لطيف حسين1674202041303211

كلية التمريض/جامعة كركوك541.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيالفان شيركو محمود محمد1675202042341077

كلية الزراعة/جامعة كركوك367.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيليث محمد حسن ذياب1676202041261062

كلية الزراعة/جامعة كركوك325.0تركماني- ثانوية المسرة المسائية للبنات تطبيقياصلى نجدت عادل شريف1677202052396001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك347.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمحمد مهدي عالء الدين ساقي خضر1678202051057034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك338.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياحمد سنان كمال محمد1679202051048008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك322.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيعبد الصمد قاسم عبد الصمد مصطفى1680202021257024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك404.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائياحمد شيركو محمد جميل مجيد1681202041303024

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك394.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد رضا جاسب احمد1682162051365183

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك473.0الدراسة الكردية- ثانوية هه وري للبناتاحيائيساره لقمان شكور سمين1683202042338021
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك448.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى جنكيز سردار سليمان1684202041048178

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك461.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيابتهال علي عبد هللا عزيز1685202052145001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك374.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقياستبرق قيس طالب عيسى1686202052283001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك367.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيساره حسن محسن مقصود1687202052138023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك392.0ثانوية النزاهة للبناتادبيرويده عدنان خورشيد ابراهيم1688202022130012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك350.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحمد عمر بكر ابراهيم1689202021313012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك348.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيجاوان صالح حسن رضا1690202052345011

كلية اآلداب/جامعة كركوك325.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد يشار حسن كوثر1691202021081047

كلية اآلداب/جامعة كركوك386.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهيما ازاد كاكل حميد1692202042382110

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك477.0اعدادية طوز للبناتادبيبنين صباح عثمان عمر1693182022181008

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك422.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيمريم كاظم علي عباس1694202022153010

كلية الطب/جامعة واسط598.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيايه فاهم عبد خنجر1695222042141036

كلية الطب/جامعة واسط589.2للمتميزات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيفدك شوقي حبيب دراغ1696242042109032

كلية الطب/جامعة واسط587.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين ضياء مكي محسن1697282041006039

كلية الطب/جامعة واسط586.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه حسين عليوي سلمان1698232042109060

كلية الطب/جامعة واسط586.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيزين العابدين عماد ياسر عبد1699222041039049

كلية الطب/جامعة واسط586.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ صفاء ذياب غليم1700222042414201

كلية طب االسنان/جامعة واسط582.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينبأ عماد كاظم عوده1701222042141234

كلية طب االسنان/جامعة واسط569.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيجعفر يوسف عبدهللا عبدالكريم1702162041140008

كلية طب االسنان/جامعة واسط567.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماهر نايف جواد1703262042132189

كلية طب االسنان/جامعة واسط566.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيابو القاسم محمد حسن مجيد عزيز1704262041009004

كلية طب االسنان/جامعة واسط564.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيسجاد حسين محمد رضا مارد1705252041151079

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط493.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيقاسم ايدام فرحان سماري1706282051042027

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة واسط486.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزهراء جاسم معن علي1707282052074018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط482.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيكاظم عبد الرحمن شادود زبون1708222041311060

كلية العلوم/جامعة واسط492.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر فراس مهدي كاظم1709232041006185

كلية العلوم/جامعة واسط433.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزينب فاضل ستار زاير كنهور1710222052323058

كلية العلوم/جامعة واسط416.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين علي موسى1711222052393004

كلية العلوم/جامعة واسط401.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعباس ياسر عباس خضير1712242051014034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط413.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيسرمد حميد كريم شحين1713262041001086

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط359.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيمهدي طه رضا باقر1714262051208032

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط356.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمرتضى حازم جبر عبد الحسين1715262051209184

كلية الزراعة/جامعة واسط338.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حسين مصطاف كريم1716262041001125
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0اعدادية الميمون للبنينادبيعلي حسين ولي علي1717262021033034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط431.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيامل عدنان عبد االمير لفته1718262042088014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط335.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيحيدر هادي كامل ياسين1719162051068016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط450.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة احمد هادي عبد السادة1720262042074090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط432.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينور احمد هادي عبد السادة1721262042074127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط430.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةاحيائيقاسم محمد كامل جواد1722282041155002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط418.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيعبدهللا طالب عبدهللا جبر1723222041034026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط442.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيكوثر يحيى رحم احمد1724262022100022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط425.0الخارجياتادبيمريم سالم عباس ليلو1725262022401039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط415.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمنتظر عقيل محمد جاسم1726232021050031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط409.0اعدادية الزهراء للبناتادبيريتاج ميثم محمد جواد1727262022097019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط408.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعون علي جابر حمود1728232021050021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط362.0اعدادية دجلة للبنينادبيسيف الدين فارس علي عسكر1729262021020012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط352.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيامير عكش هبان كرز1730242021039002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط345.0اعدادية النور للبناتادبيكوثر حسين عاشور شمه1731262022119041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط344.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعظيم سلمان تعلول كاظم1732232021257044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط337.0اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين رديف عباس حسن1733232021017012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط330.0ثانوية جصان للبناتادبياتكال حسيب بشار دعدوش1734262022071001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط329.0اعدادية الكفل للبنينادبيامير علي ميري كاظم1735232021032008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط327.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيسراج الدين موسى راهي كاظم1736232021257036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط401.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينرجس عباس عبود رشيد1737262042250212

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط354.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيجعفر سعيد عزيز ابراهيم1738162051356009

كلية اآلداب/جامعة واسط363.0اعدادية دجلة للبنينادبيمرتضى مندوب درويش حمد1739262021020026

كلية اآلداب/جامعة واسط357.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرحاب عبد الرسول عبد الواحد كردي1740242042102109

كلية اآلداب/جامعة واسط351.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيموسى عباس جعفر محمد1741282051033045

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط366.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينوره جبار ناصر كاظم1742232042145147

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط364.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيكوثر ناظم سلبوح غازي1743242042136099

كلية الطب/جامعة ميسان604.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب علي رحيم سلمان1744282042063054

كلية الطب/جامعة ميسان598.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفرقان نعيم حسن مغد1745282042062093

كلية الطب/جامعة ميسان597.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء جبار شغيدل وجر1746282042059054

كلية الطب/جامعة ميسان595.0ثانوية كميت للبناتاحيائيمريم حيبي عنبر كاظم1747282042067036

كلية الطب/جامعة ميسان593.4ثانوية المتميزيناحيائيكرار رائد عبد الستار جبار1748282041026032

كلية الطب/جامعة ميسان589.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيسجاد نعمان عبدزيد حمود1749252041208016
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كلية طب االسنان/جامعة ميسان591.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه جبار شنين خنجر1750282042063097

كلية طب االسنان/جامعة ميسان583.0ثانوية العدل للبناتاحيائينرجس حلو دبن محيسن1751282042082039

كلية طب االسنان/جامعة ميسان581.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الجبار علي1752282042072019

كلية طب االسنان/جامعة ميسان578.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب حمدان جاسم محمد1753282042068050

كلية الصيدلة/جامعة ميسان573.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة غازي باصي جفجير1754282042070051

كلية الصيدلة/جامعة ميسان569.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد حسين علي حزام1755282041001006

كلية الصيدلة/جامعة ميسان562.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاطمه منجد علوان يوسف1756272042144017

كلية الصيدلة/جامعة ميسان561.6اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد فارس عبد حاتم1757282041006017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان488.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيميناء حميد محيسن كويطع1758282052060061

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان499.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيحوراء ابراهيم علي حسين1759282052097005

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان492.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيصالح مهدي جبار لفته1760282051007021

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان488.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيرقيه حسن محسن فريح1761282052075009

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان479.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينب سعد جبر حنتوش1762282052059044

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان530.0ثانوية التحرير للبناتاحيائينور حسنين علي حسون1763282042057025

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان520.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمنار حسين عبد محيسن1764282042051090

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان511.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيايه جبار جمعه الزم1765282042073006

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان489.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيبصير كريم كاظم ياسر1766282051011009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان593.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد رياض عبد االمير جاسم1767282051009004

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان589.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمحمد غانم عذافه جبر1768282051007038

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان566.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيمعصومه كريم عوده بعنون1769282052098015

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان560.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمرتضى صادق عداي عبيد1770282051151722

كلية العلوم/جامعة ميسان552.0ثانوية كميت للبناتاحيائيعذراء علي عبيد سكر1771282042067025

كلية العلوم/جامعة ميسان509.0اعدادية كميت للبنيناحيائيمحمد طاهر صاحب صالح1772282041015022

كلية العلوم/جامعة ميسان489.0ثانوية خولة للبناتاحيائيكوثر عبد الرحمن خالد علي1773282042083039

كلية العلوم/جامعة ميسان471.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء غازي باصي جفجير1774282042070022

كلية القانون/جامعة ميسان500.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمهدي خضير جابر عبد هللا1775282021002084

كلية القانون/جامعة ميسان387.0ثانوية البتول للبناتادبيفدى الزهراء حيدر هاشم عبد الرحيم1776282022056067

كلية التمريض/جامعة ميسان554.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء صادق علي فالح1777282042068039

كلية التمريض/جامعة ميسان542.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيهدى خلف علي غليم1778282042071032

كلية التمريض/جامعة ميسان526.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائياالء سرحان سلمان بدن1779282042077003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان361.0ثانوية الكحالء للبناتادبيسحر كاظم خضير عطية1780282022061027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان352.0ثانوية الميمونة للبنينادبيحسنين مدحت فالح سلمان1781282021019012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان350.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينرجس حسين بجاي محمد1782282022088064
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان350.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجى علي كاطع موسى1783282022055059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان338.0اعدادية اليمامة للبناتادبيتبارك علي محمد جابر1784282022063010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان335.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين ادبيبهاء الدين صادق جعفر شاوي1785132021236003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان389.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيارتقاء جاسم فتاح علوان1786282042057002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان393.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمنذر جبار حلو لفته1787282051018095

كلية التربية/جامعة ميسان528.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسينادبيسهاد قاسم حميد كاطع1788282022094024

كلية التربية/جامعة ميسان512.0ثانوية الكحالء للبناتادبيعلياء كاظم جبار لفتة1789282022061033

كلية التربية/جامعة ميسان508.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيسارة خدر قاسم مختاض1790282022088035

كلية التربية/جامعة ميسان503.0اعدادية التحرير للبنينادبيرحيم هادي محسن مطر1791282021004052

كلية التربية/جامعة ميسان501.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء رضا حسين عبيد1792282022063020

كلية التربية/جامعة ميسان452.0ثانوية المشرح للبناتادبيهدى علي قاسم مزعل1793282022072053

كلية التربية/جامعة ميسان452.0اعدادية الزوراء للبناتادبيحنين سالم هادي جاسم1794282022070018

كلية التربية/جامعة ميسان451.0ثانوية الكحالء للبنينادبيسالم كاظم عذيب دلي1795282021007017

كلية التربية/جامعة ميسان443.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد باقر علي مزهر عليوي1796282021004112

كلية التربية/جامعة ميسان432.0ثانوية االصالة للبناتادبيآيات سعد خلف شيحان1797282022051002

كلية التربية/جامعة ميسان429.0ثانوية الكحالء للبناتادبيمريم حسن شرطي عيدي1798282022061043

كلية التربية/جامعة ميسان422.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء حسين عبد علي حمدان1799282022090024

كلية التربية/جامعة ميسان408.0اعدادية التحرير للبنينادبيأحمد ثجيل حلو لفته1800282021004003

كلية التربية/جامعة ميسان399.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيزهراء محمد سعدون حاتم1801282022087005

كلية التربية/جامعة ميسان396.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء عبد عالوي حسن1802282022055040

كلية التربية/جامعة ميسان388.0ثانوية كميت للبناتادبيزينب عبد الرزاق جاسب غضبان1803282022067038

كلية التربية/جامعة ميسان383.0ثانوية التحرير للبناتادبينبا كريم رحيمه جبر1804282022057030

كلية التربية/جامعة ميسان381.0ثانوية العدل للبناتادبيرقيه علي منصور عليوي1805282022082008

كلية التربية/جامعة ميسان374.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيفاطمه صبيح جحف جابر1806282022190096

كلية التربية/جامعة ميسان371.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيأنفال حمود راضي شعبان1807282022055001

كلية التربية/جامعة ميسان466.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي هتير محمد1808282042062046

كلية التربية/جامعة ميسان449.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمة منتظر محمد زكي1809282042059118

كلية التربية/جامعة ميسان439.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك ماجد كريم عباس1810282042063023

كلية التربية/جامعة ميسان419.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد محمود عبد الجبار رزوقي1811282041006021

كلية التربية/جامعة ميسان412.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء محمد هاشم غليم1812282042081023

كلية التربية/جامعة ميسان400.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيتمارا مسلم محسن عبد1813282042190041

كلية التربية/جامعة ميسان432.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيدعاء علي عبيد سكر1814282052067006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان421.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق جاسب غضبان1815282022056061
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي احمد عبد الحسين علي1816282021021030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0اعدادية الزوراء للبناتادبيهاجر عباس حطاب محمد1817282022070091

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان356.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب باسم حسن عليوي1818282022062033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان354.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد حسون لعيبي فهد1819282021004116

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان331.0اعدادية كميت للبنينادبييوسف مهدي قاسم جبر1820282021015072

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان388.0ثانوية سيناء للبناتاحيائينبأ عائد خليل محمود1821282042064030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان356.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسن كاظم حسن جبر1822222041019033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان352.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسين كاظم حسن جبر1823222041019056

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان343.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور سالم حسين جاسم1824232042077136

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيحوراء ابراهيم غتر حسن1825282052097006

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمرتضى محمد جعيول سعدون1826282051151734

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان370.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيرباب جبار حسين كامل1827282052072010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقياحمد مهاوي حنظل زباله1828282051008008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان341.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الجليل صكر سدخان1829222051304012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان335.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين مهدي جبار عيسى1830282051151233

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان334.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم مكافف1831282051016141

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان382.0اعدادية التحرير للبنينادبيحيدر عبد الزهره راضي غانم1832282021004156

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان353.0ثانوية الكحالء للبنينادبيمهدي مطر ونيس حسن1833282021007032

كلية الطب/جامعة المثنى596.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزينه حسين علي هادي1834292042092014

كلية الطب/جامعة المثنى591.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيصفا وسام محسن نجم1835252042109047

كلية الطب/جامعة المثنى589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر مهدي حسن حمادي1836252042100298

كلية الطب/جامعة المثنى588.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم محمد جواد1837232041252167

كلية الطب/جامعة المثنى588.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرانيا حسين جابر حسين1838292042052100

كلية الطب/جامعة المثنى588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم صالح عدنان جعفر1839252042100349

كلية الطب/جامعة المثنى586.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد ماجد عبد الرضا مشير1840242041009132

كلية طب االسنان/جامعة المثنى579.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياستبرق رعد فنجان عبد هللا1841292042052007

كلية طب االسنان/جامعة المثنى573.0ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيافنان ضياء محمود سالم1842292042076002

كلية طب االسنان/جامعة المثنى570.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد الكريم شاكر1843292042085131

كلية طب االسنان/جامعة المثنى568.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيعذراء سلمان صبيح غزي1844162042290063

كلية طب االسنان/جامعة المثنى567.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيطارق زياد كورز هليل1845242041003131

كلية طب االسنان/جامعة المثنى566.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم محمد صادق1846222042414142

كلية طب االسنان/جامعة المثنى566.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب قيس ثجيل فاضل1847222042414141

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى484.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد صادق جعفر جابر1848242051014052
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قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى476.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد مارد جارح صبر1849162051094060

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى445.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيغدير عبد الصاحب كريم عبد1850222052427027

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى438.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمهند مهدي صالح مهدي1851162051063047

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى436.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيكاظم هيمن داخل عبود1852162051033075

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى505.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيايات محمد كنان علوان1853292052052007

كلية العلوم/جامعة المثنى464.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمعصومه محمد كاظم صيوان1854222042323434

كلية العلوم/جامعة المثنى401.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيرونق علي تركي لهمود1855292052088005

كلية العلوم/جامعة المثنى382.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيوفاء رشك عبيد هندوس1856282052061029

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى431.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيياسمين حسن بريزل عبيد1857292042057289

كلية القانون/جامعة المثنى464.0اعدادية الوفاء للبناتادبيحوراء احمد عبد الكاظم عيسى1858292022058012

كلية القانون/جامعة المثنى435.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى رحيم عبد الكاظم ناصر1859292021017155

كلية القانون/جامعة المثنى416.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيمثال جاسم عناد جويد1860292022060142

كلية القانون/جامعة المثنى393.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيرقيه احمد خنفور لوفي1861292022059012

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى382.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد جاسم1862292042090022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى389.0اعدادية فلسطين للبناتادبيكوثر موسى أرضيوي حسين1863292022050104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى378.0اعدادية الوفاء للبناتادبيرغد حسين حمزه ناصر1864292022058014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى467.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمسلم رسول طالب حسين1865292051004152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى492.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيمالك فارس عبد الزهره ناصر1866292022060149

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى449.0ثانوية المناسك للبناتادبيبنين عبد االمير ليلو راضي1867292022075015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى420.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيايات رائد فاضل حسين1868222022170006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى415.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيرحمن علي حسين عكله1869292021014056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى415.0ثانوية القبلتين للبناتادبيبنين علي عيدان ظاهر1870292022073011

كلية اآلداب/جامعة المثنى343.0ثانوية صفية للبناتادبيهدى مهدي عواد زليف1871292022084046

كلية اآلداب/جامعة المثنى342.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرنين مشتاق طالب حسن1872292022060063

كلية اآلداب/جامعة المثنى341.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيرقية حيدر عباس جبار1873292022086004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى416.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي محسن هاشم محسن1874292041005104

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى405.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمهدي مشتاق طالب حسن1875292041003286

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى339.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي احمد علي كاظم1876222051069045

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء454.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد كاظم معيوف هاشم1877222041020091

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء488.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينور منذر جعفر عبداللطيف1878182042275097

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء485.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياالء نصيف جاسم محمد1879232042088027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء482.0ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء سامي كريم لفته1880282042082016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء337.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيزيد فائق نفل ناموس1881232041255043
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كلية التربية/جامعة سامراء390.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيفاطمة ياسر علي كريم1882182042159011

كلية التربية/جامعة سامراء350.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا حسين سدخان1883282051022114

كلية التربية/جامعة سامراء344.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيأحمد عبد الرسول عبد الواحد كردي1884242051211002

كلية الطب/جامعة سومر585.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد مجبل توفيق عزيز1885212041012014

كلية الطب/جامعة سومر585.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايثار جابر مشمور هليل1886262042088024

كلية الطب/جامعة سومر585.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين ورود خضير1887262041010077

كلية الطب/جامعة سومر584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حسين كاظم يوسف1888252041031397

كلية الطب/جامعة سومر584.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم محسن1889102041043045

كلية العلوم/جامعة سومر478.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهاله مهدي جراد دايج1890222042153437

كلية العلوم/جامعة سومر410.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمرتضى عدنان خزيو هويدي1891222051051078

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر393.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد اركان رشيد موسى1892222041306004

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر386.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيسجاد ثجيل جبار جبر1893222041058052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر386.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن يحيى حمزه عبود1894232041251094

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر383.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن محمد جوده شداد1895242041009036

كلية القانون/جامعة سومر376.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي حيدر علي حمود1896222021047092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر340.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين لهيب علي حسين1897232041042048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر336.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيابو القاسم جبار عمران جبر1898222041306003

كلية التربية األساسية/جامعة سومر380.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيهدى عبد الرضا جوار ثجيل1899222042394088

كلية التربية األساسية/جامعة سومر376.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيهالل رحيمه عكال سعد1900222041023082

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه قصي سالم محسن1901232042091078

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء498.4ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حيدر رزوقي صالح1902232041021076

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء494.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة فاضل احمد هالل1903232042088361

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء487.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيمحمد مجيد فاضل عباس1904232041280029

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء421.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين كريم راضي علوان1905252041044126

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء532.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ نصير علي حسين1906262042132220

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء532.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مظفر هادي مصارع1907222042135193

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء524.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء علي حسن حسين1908232042082039

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء498.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى محسن سرحان شعالن1909232041071077

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء404.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسن علي هاشم محي1910232051020013

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء411.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسجاد حسام كاظم حسين1911232041060051

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء401.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب حسين مهدي عباس1912232042090099

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء395.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيمحمد موسى فاضل عباس1913232041280031

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء412.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيمنتظر حامد طالب عبيس1914232041061065
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كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء388.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيابتهال علي حسن ياسين1915232042271009

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء387.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيسلسبيل علي عبد الزهره محمد1916272042067061

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء371.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه حسين صادق جواد1917232042087040

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء338.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقينور الهدى ميثم عدنان شهيد1918232052142048

كلية الطب/جامعة نينوى582.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيعبد الغفور شيرزاد جالل ستار1919202041303114

كلية الطب/جامعة نينوى579.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن احمد عباس طناش1920222041003060

كلية الطب/جامعة نينوى579.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيتوفيق علي حمادي بدران1921162041348005

كلية الطب/جامعة نينوى576.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد محسن عسكر1922252042108205

كلية الطب/جامعة نينوى574.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتبارك ثامر عبد الحسين جبار1923242042146024

كلية الطب/جامعة نينوى571.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمهدي حيدر رزاق جواد1924272041002182

كلية الطب/جامعة نينوى571.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائياسراء محمد طالب حمد1925222042166002

كلية الطب/جامعة نينوى571.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيباقر محمد جبار عبيد1926162041020007

كلية الطب/جامعة نينوى571.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيزينو شيركو محمود محمد1927202042341047

كلية الطب/جامعة نينوى571.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب محمد عمران خضير1928232042111077

كلية الطب/جامعة نينوى569.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الزهراء عامر محمد غبيش1929232042111123

كلية الطب/جامعة نينوى569.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيشاهين احمد صالل جبر1930192041060020

كلية الطب/جامعة نينوى569.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيزينب خليل حجي يوسف1931312042058015

كلية الطب/جامعة نينوى568.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر محمد صالح غانم محمود1932172041007127

كلية الطب/جامعة نينوى568.0اعدادية الفلق للبنيناحيائينور الدين تركي جميل كاظم1933212041023091

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى497.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهدى صفوان مظفر سعيد1934172042294249

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى376.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيمحمد اياد صالح محمد1935182041008030

كلية الطب/جامعة الفلوجة580.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرغد محمد رضا كاظم محسن1936272042077036

كلية الطب/جامعة الفلوجة580.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه صالح سيف داخل1937142042103041

كلية الطب/جامعة الفلوجة579.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيغدير حسن طه حسين1938132042121162

كلية الطب/جامعة الفلوجة578.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيحسن احمد فاضل سعيد1939212041067005

كلية الطب/جامعة الفلوجة575.0اعدادية البتول للبناتاحيائيآيه عيدان ياسين طه1940112042072005

كلية الطب/جامعة الفلوجة574.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور حيدر حماده مرتضى1941252042084717

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة338.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيفاطمة حيدر علي محيسن1942222042183069

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية603.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيامجد جاسم خضير عبد اليمه1943292041002016

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سعيد سجاد محمد سعيد طالب1944252041035065

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه وليد خالد محيسن1945252042100265

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية596.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد عبد الكاظم زكروط1946252042109061

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية596.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر طاهر داخل سلطان1947242041014019
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كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمقتدى احمد عبد الحسين كريم1948252041031780

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حيدر صاحب عيسى1949252042100507

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية567.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسيف محمد هادي زغير1950252041031310

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية563.9اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء حسين محمد عبيد1951252042084313

كلية التمريض/جامعة تلعفر539.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر جمال كمر وهاب1952182041009043

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز558.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقييوسف جبار قاسم رسن1953162051089070

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز555.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقياحمد خميس خصاف زمان1954162051394004

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي اسامه عيدان مكطوف1955162051001129

قسم البوليمرات والبتروكيمياويات/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز542.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيجنان عبد الحسين عباس ناصر1956162052381035

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز556.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيابو الفضل عبد االمير فاخر ناصر1957162051075002

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز554.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيجابر محمد جابر عبد العالي1958162051085006

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز551.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة داخل جبار حسين1959162052163022

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز550.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعباس خضر حمود محمد1960162051128043

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز591.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحسن طعمة غضبان محمد1961162051022099

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز586.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد مردان لفتة جودة1962162051083124

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز585.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقينور عمار مسلم خلف1963162052332026

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز585.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعلي مجيد عبد غفله1964222051045022

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز545.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر لطيف حسين1965162041063013

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز543.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيأحمد أسعد عبد الحافظ عبد الصاحب1966162041022001

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز526.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيجمانه عالء ابو الهيل حسين1967162042459012

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز525.0ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد محمد عبد الزهرة فليح1968282041012011

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز522.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيابرار وثاب محمد جواد عبد السادة1969162042234002

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز533.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيوفاء كميل شوقي كاظم1970132052106040

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز524.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمهدي هيثم حربي منشد1971162051301092

كلية التربية/جامعة الحمدانية380.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرقيه ادريس جاسم عبد العالي1972222042157039

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعباس حسن رحم ناصر1973292041151079

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيتقى صادق صالح مهدي1974212042130007

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية588.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيسجى باقر حسن ياسين1975232042098126

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.6الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد مهدي محمد عبد االمير هادي1976142041046039

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد خليل اسماعيل عبد محمد1977132041020149

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عصام فاضل محمد1978272042055325

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائياحمد مشتاق طالب عبد1979142041030006

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية587.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب هاشم حسن مصطفى1980272042087160
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كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية584.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحيدر مثنى عبد الحسين عبد االمير1981112041020032

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية570.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر حسن جبر مبارك1982142041021048

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية566.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيايه ضياء خضير جياد1983232042126015

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية565.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنى معين عبد الكاظم عبد علي1984242042093165

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية565.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيياسر اسامة محمد عبد الحسن1985142041169044

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية565.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيسكينه اسماعيل ابراهيم حسن1986182042233025

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم510.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه محمد ابراهيم موسى1987142042078073

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمكارم عالء ناصر يوسف1988252042100385

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم503.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسندس عبيد صالح ذياب1989102042095043

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم حيدر جودة كاظم1990232042142279

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم498.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقيه عبد هللا نجم عطيه1991122042105053

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم496.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرقية رابح جواد عبد الكاظم1992182042176080

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم479.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمحمد نعيم عبد منفي1993282051042034

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم465.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيارينا حيدر هاشم مهدي1994122042088001

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم461.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائياحمد هيثم كريم مهدي1995232041001005

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم448.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب ثامر عبد الحسين جبار1996242042146047

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم413.0 تموز للبنات14ثانوية احيائييقين اكرم صاحب سلمان1997142042071070

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم398.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين1998232042098174

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم400.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمينا صباح محمد كاظم عبد الرسول1999122042118069

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم374.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم عبد علي2000272051036055

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم347.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيام البنين شعبان سالم عداي2001162052383013

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت533.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد رياض سكران حسين2002232041031092

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية559.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيأسراء شيرزاد جالل ستار2003202042344004

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية559.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيكيالن لقمان جالل خضر2004202041303142

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية553.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحيدر علي عباس فاضل2005202041050028

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سعيد نوري عطية2006202041377024

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدعاء محمد حبيب عبد الحسن2007262042132069

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيسيف رسول شاني راضي2008242041027132

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية547.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب انيس سعدي مجيد2009222042143185

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية396.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابو بكر مثنى ثامر عزيز2010172051351015

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية490.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيروز نجم فخر الدين محي الدين2011202041311026

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية503.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه سامح سلطان محمود2012202042118124

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية519.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء سعد جبار جواد2013182042236057

74 من 61صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية514.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيباوان عمر علي محمد2014202041001049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية503.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمسلم محمد حسين عبيد2015252041011090

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه ادريس قاسم كاظم2016202042118119

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية316.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيريان موفق وهاب داود2017202052345023

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية354.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايمان عمر محمد حسن2018202042114015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه باقر صادق كاظم2019252042100139

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم حيدر عزيز عبود2020252042100336

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيمريم حميد هادي كاظم2021232042144083

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينبأ لقمان موسى كاظم2022232042132099

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيهدى قاسم كريم محمد2023252042097209

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتقى مظفر مهدي حسن2024252042056083

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيكرار شعبان عمران موسى2025222041046064

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيكاظم علي كاظم كناص2026232041061052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعال احمد مجيد نعمة2027292042056110

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد باقر حسن محمد عبيد2028252041031566

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيكوثر نجاح عبد الحسين عبد حسين2029242042081082

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعلياء طارق منصور ابو الخير2030252042100061

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الحسن كاظم ميس2031222042437022

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأزهار ستار جبر مسلم2032232042077001

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسلسبيل مهند عزيز سلمان2033252042070130

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيجعفر حامد فارس شبلي2034242041207024

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيحسين محمد محسن شنيف2035162051040004

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيسعيد محمد عبد النبي محمد2036252051050011

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي احمد هادي رشيد2037272051014024

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحسن حيدر هاشم جواد2038252041001229

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 449.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي محمد رشيد2039252041044248

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 448.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد خالد عبد الكريم محمد2040252041009245

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 470.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيبتول حامد هادي غازي2041252052108006

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحارث احمد عبد الغني شكر2042222041356036

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمرام محمد امين جواد علي2043252042100308

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيرضا حسن جواد علي2044252041050014

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 497.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير حافظ سلمان كشيل2045252041031071

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيفاطمه حيدر علي رسول2046232052140014
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قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقينور أزهر عبد مسلم جوده2047252052101019

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى محمد علي حسين2048232042080121

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم محمد طالب جاسم2049232042127106

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمجتبى انور سلمان محمد حسين2050252041052063

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي حسن كرم جبار2051232041024036

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيباقر مكي مطر راهي2052272041005024

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيغيث حيدر محمد علي2053232041182019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سليم حافظ جعير2054252042096220

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيمريم ثامر دليمي كاظم2055232042089115

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية المجد للبنيناحيائيحسنين محمد رزاق محمد حسن2056272041012003

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية القدس للبناتاحيائيغدير ضرغام حسن هاشم2057262042104123

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية المنار المسائيةاحيائيجعفر ستار جبار كاظم2058292041150005

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب الكبرى محسن عبد االمير كاظم2059232042088229

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه قاسم كشاش عزيز2060232042120075

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء فاروق سلمان كشيل2061252042109032

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى مؤيد سلمان عداي2062252042100581

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد محمد كاظم الطيف2063252042062867

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء حيدر خضير خطار2064252042062316

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي عادل جوده حسين2065242041036105

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب منتظر رزاق حسين2066252042062754

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الحسين ودعان2067252041044353

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء كاظم عبود خليل2068232042121056

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرؤى وهاب عبد الرزاق محسن2069252042062367

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيهاشم نزار حسن حريب2070252041044511

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد يحيى عبد زيد محمد2071272042058223

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا حقي اسماعيل جاسب2072252041044398

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء رحيم كريم سلمان2073242042118055

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي احمد محمد جاسم2074232041047054

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفرقان حسن سعيد محمود2075252042089107

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايه مهدي فاضل زبالة2076232042153019

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد هللا حسن2077242041010138

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينه بشير محمد رحيم2078252042062761

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد المحسن ياسين2079272041046084
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمينا خالد عبد الكريم محمد2080252042100413

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة عباس يحيى صالح2081132042079043

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد حيدر طعمة عمران2082232041014007

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيسجى نذير كريم مزهر2083252042095075

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الحسين حسين منعم حسين2084252042100472

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير فارس كريم عبد الحسن2085252042096367

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عبيد2086272042093085

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد نعيم صاحب2087252042110016

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحامد عباس صاحب عجيمي2088272041045015

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه أحمد موسى أحمد2089232042088362

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيهدى حسان شمال ضاهر2090272042161099

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعباس عادل محمد جابر2091232041029018

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 516.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء كريم عبيس هندول2092232042304155

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسن عليوي سلمان2093232042088190

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس حميد طاهر2094232042120094

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق لطيف سلمان2095232042087276

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغراء عمار عبد المحمد صالح2096252042096368

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.1ثانوية المتميزيناحيائيمحمد دريد راهي عبد الواحد2097242041041085

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيسجاد قاسم عبد الرضا هزاع2098162041038023

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد سعد كريم علوان2099242041036007

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 501.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياثمار جاسم شناوه محمد2100232042077016

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0اعدادية حلب للبناتاحيائيعذراء نعيم عبد جاسم2101242042107121

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيحنين احمد حسن محمود2102292042062016

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسطام حامد هارون صياح2103252041052028

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 504.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيجعفر علي جاسم عبد2104262041002013

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي حسن مرزوك محمد2105252041207065

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهبه نصر علي سعدون2106242042146098

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتقى عبد الحسين فاضل حسن2107232042092060

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمقتدى حسين ماجد عبادي2108252041012212

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 524.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحسن كاظم محيسن عطيه2109242041013112

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 523.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياالء ريكان عبد الساده جاسم2110232042114018

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 521.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيشهد عادل وداي جيثوم2111232042108065

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي باقر صادق باقر2112252041205118
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بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد رحيم داخل عطيه2113252041007313

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم عيال كاظم2114242041208050

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمنتظر وميض علي حسين2115232041042193

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 329.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي حسن علي باجي2116252041151112

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسن هيثم سالم حمود2117162051062014

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان جاسم عبد الرضا2118252041150341

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم علي2119272042061052

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى فارس عبادي سعود2120272041009135

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيمؤيد قاسم حسين ناصر2121232051255102

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمهدي هادي عبد الزهره عمار2122272051008094

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي حيدر عامر علي2123272041007066

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي مظفر مهدي جبر2124222051072030

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيتبارك جابر حسين عيدان2125232052146005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0ثانوية النجوم للبناتادبيشريفه عباس كاظم كريم2126232022130016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 328.0ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمحمد علي مهدي زكي نوري2127252041213008

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 372.0ثانوية الغدير للبناتادبيفاطمه محمد خميس ضاري2128232022131015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية الثبات للبنينادبيحسن حاتم عطيه ناهي2129272021024011

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0اعدادية سومر للبنينادبيمحمود يوسف جواد كاظم2130242021009077

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0الوقف الشيعي- ثانوية الشريف الرضي للبنين ادبيابراهيم ريسان هادي محسن2131242021054001

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيبشير فارس محي علوان2132242021204009

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهدى علي عبد الحميد عبد العباس2133242042136127

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيقبس سالم عبد الصاحب علي2134122042094222

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيعال حيدر علي محمد رشيد2135262042102103

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن كاظم محمد علوان2136222041002064

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائينور الهدى عادل عزيز نعمه2137282042074051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا هيثم عبد االمير سلمان2138272041001177

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار جبار عبد هللا2139222042414119

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى احمد خضير عباس2140272041007127

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيكوثر جاسم عبدالواحد جاسم2141182042205098

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتقى ميثم حبيب مهدي2142112042075020

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعيسى محمد صالح مهدي2143212041026033

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبنين طه ياسين حسن2144182042236025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب احمد غضبان سلمان2145262042116031
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بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عبد االمير حسن رحيم2146272041001282

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيختام سامي عبيد علي2147232042121038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيكوثر ضياء مهدي سعد2148122042231084

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمنار ستار جبار حسين2149132042080057

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى553.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء خالد حسين عطية2150242042130065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيآمنه عبد الحسين خنجر معين2151272042079001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى رائد لفته موسى2152262041019054

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمينا عالء محمد حسين محمد2153152042054269

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين ناجح حميد وهاب2154242041011029

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيجنات محمد حمادي محسن2155252042087015

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب حبيب احمد كريم2156272042083067

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس محمد جاسم روشه2157152042044187

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى549.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيحوراء عدنان فاخر ناصر2158162042339008

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى500.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي حميد ابراهيم حسون2159232041014071

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى491.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه عبد الرسول حسن محمد2160152042046188

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى442.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار عامر حمودي مجيد2161252051205042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقييوسف حسن علوان رستم2162152051007132

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه اياد جبار عبد هللا2163132042070179

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى539.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيخلود علي عجيمي فجر2164162052192006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيتقى ابراهيم عارف عبد الحسين2165142052125008

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيامير باسم عبد الطيف حسب هللا2166182051006006

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقينبا جبار شهيد عناد2167222052150039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي عبد السالم هادي كاظم2168212041008079

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى408.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمرتضى محمد مالح خفي2169152051001091

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى361.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيتبارك علي نهاد حسين2170232052107007

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مرتضى محمد كمر2171132051252107

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيسامر محمد عمران حسن2172232051009015

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية البصرة االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء مكي يوسف2173162051132004

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيابا ذر محمد حسين شهاب2174162051357002

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيدينا عمار مؤيد حسين2175132052091014

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفدك أحمد عبد هللا عليوي2176132042118218

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد رسول عبد الحسين علي2177122021047141

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيسفيان مطاع احمد خلف2178112021181036
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الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى344.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي جابر شكر محمود2179132051005043

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى328.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين علي نجدي جياد2180142021037061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا ميثم فاضل عبود2181272041005090

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهدى حسن علي نزال2182222042143373

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيساره محمد حبيب حسون2183112042096017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0ثانوية التكامل االهلية للبناتاحيائيأيه مهدي جعفر كاظم2184142042130003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيكرار رائد طاهر صحن2185152041013067

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين كاظم حسين كاظم2186262041009043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب احمد عبد الحسين علوان2187242042130079

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمصطفى عدنان خزيو هويدي2188222041051115

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمنتظر ساجت مراد عبد عون2189272041009148

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيسجاد وسام كريم عبد الرسول2190122041001051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمهند ماجد صالح مهدي2191122041031172

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.7ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي عيسى2192232042096045

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمؤمل علي مهدي جاسم2193152041071293

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيتبارك حميد عبد الرضا حسين2194152042051034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي فارس كريم عبد الحسن2195252041045118

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيعذراء حميد عبد هللا حسن2196262042120157

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزينب حسين جعفر فليح2197142042220065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتسنيم كامل جواد كاظم2198232042114036

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمؤمل موسى سلمان جابر2199242041074065

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء رشيد محمد سعيد علي2200212042122023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد رحمن جواد كاظم2201272041004003

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حسنين سعيد هربود2202232041021073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد ظافر راضي كاظم2203232041044051

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى506.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينرجس علي خليل عبد2204122042136087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى491.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايناس عزيز موجد مراد2205242042168013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى489.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمريم عبادي عبد الكاظم عبادي2206112042065153

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى486.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيهدى احمد عبد الحمزه نجم2207252042109092

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى485.0الخارجياتاحيائيزهراء جاسم سبهان دهش2208152042401053

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى482.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه اسماعيل عمران موسى2209252042100128

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمها زكي صباح مصيحب2210142042225262

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدعاء عبد المهدي كاظم حمزه2211252042059302
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيضحى رزاق جوار ثجيل2212142042083027

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينبأ علي فاضل مطرود2213182042236121

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب عبد ماهر عبد االمير2214182042176107

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمصطفى حاكم محمد اليذ2215242041012060

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيطاهر عبد الرزاق محمد حبيتر2216192041003037

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء عبد الرسول هانو رشم2217122042107101

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر حنون ناصر2218222042203036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية السدة للبناتاحيائيغيداء عزيز حمزه حنيص2219232042110051

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى513.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيياسمين احمد صادق جاسم2220212042294225

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى508.0اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد زياد صبيح عليوي2221142041047007

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى502.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيرياض ماجد ندوان ميسر2222222041011029

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى486.0ثانوية شفق للبناتاحيائيهديل علي عبد هللا عزيز2223202042145044

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى482.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء رشيد محمد سعيد علي2224212042122011

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى521.0اعدادية النور للبناتاحيائيخديجه محمد عبد الرضا دخيل2225262042119025

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سليم خلف زايد2226262042078056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي حسن عبد محيسن2227222041019113

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيفاطمه طاهر عباس زغير2228262042084033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى516.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينب احمد اكبر بابير2229142042225146

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي عباس سبحان هادي2230232041017099

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى507.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحنين فرقان كامل عزيز2231272042095036

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى525.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكاظم حيدر عبد االمير بدر2232252041205270

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي راضي علي2233222041035072

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين منذر نعمان حسون2234232041017044

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى518.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسنين هادي حسن ياسين2235232041020073

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد احسان تركي عبد الحسن2236182041006131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيبنين خليل حربي فرج2237142042107010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى325.0االهلية للبنين (ع)ثانوية نور الزهراءاحيائيمجتبى محمد عطيه عجيل2238142041184014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى324.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد يونس حميد فالح2239152041071356

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى317.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء ابراهيم صالح جاسم2240212042160011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى316.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيعذراء مطر سلمان عبد2241132042111076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى309.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي جمعه سعد2242152042047154

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى301.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيحسين وليد خليل ابراهيم2243232041256039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمقتدى ستار معيوف حسين2244142021061107
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين حامد عطية رزيج2245152021004015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى325.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيانعام عادل عريبي عماره2246102022224003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى300.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايات مصطفى كاظم موسى2247182042236013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقينور ميثم ابراهيم كاظم2248132052091071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيحيدر ابراهيم جاسم محمد2249212021050006

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى304.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي خالد حسن محمد2250112021029042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى357.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمريم محمد عبد الجبار عباس2251102042097055

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى307.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيحسين جواد عبد الكاظم علي2252222021309011

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى عواد نايف عبيد2253102041026234

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى316.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيعلي عبد هللا حكمت عبد2254182041352051

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية560.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين رحيم مطر حسين2255282041002014

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيروان عمار موسى حنون2256162042381070

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية558.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايات صبري جارح صبر2257162042202020

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينب علي شندوخ مطرود2258162042333016

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمحمد فالح محسن احمد2259162041010025

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية554.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنيناحيائيسعيد غالب مال هللا طاهر2260162041375002

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية552.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد صالح فشاخ2261222042417033

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية551.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسماء حسين حسن راضي2262162042226004

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية542.0اعدادية العزة للبناتاحيائيفاطمه جمال صادق جعفر2263122042118050

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية476.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيزينب عادل عبد الخضر زغير2264162052238017

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية471.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسارة كامل عبد الزهرة عبد الحسين2265162052226065

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية469.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيسجى احمد عطيه ناصر2266162052171027

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين عبد الرحيم شاكر عدنان2267162051015030

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية529.5ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي رعد إبراهيم عنيد2268252041044289

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية518.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمهتدى منيب لعيبي غضبان2269162041027034

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية504.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا معين صبيح كريم2270162041094053

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية521.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقياستبرق عامر فاروق علي2271162052259003

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية449.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الكريم علكم2272162051096004

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقياحمد خالد محمد لفته2273162051020005

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية484.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء حيدر صباح حسن2274162042257019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية477.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى عبد االمير جاسم2275162042183039

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية493.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم عبد2276162051357110

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية505.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيسؤدد مرثد حبيب عبد الحسين2277162052278006
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قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية453.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي ناصر سعيد2278162051354087

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية430.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد صيهود2279222042125106

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية423.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن خلف عطيه2280162042184207

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب صادق منحر محسن2281222052199024

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية446.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيحيدر صباح عبد المصطفى عاتي2282162041300008

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد اثير عبد الحسين عبد الهادي2283232041071001

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيبنين فالح حسن جازع2284282042081009

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية353.0اعدادية الهارثة للبنينادبيمحمد اسماعيل لفته حاجم2285162021022020

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد علي عزيز كواز2286162051045056

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد تقي رحيم خيري حيدر2287162051047128

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية374.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم كاظم حسن2288162051357404

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيوجدان ندوان عبد هللا صبري2289162052234086

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيايات فيصل شعبان خضر2290162052284002

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية369.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحسين عماد كاظم علي2291162051352309

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية366.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيعال امجد كاظم حنون2292162052278010

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية364.0ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينتطبيقيمحمد منتظر داخل جاسب2293162051125006

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية561.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيتبارك رمثان حسين مطير2294222042142017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية553.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيايناس جابر موزان جابر2295162042297004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية551.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيفاطمة ضياء يونس حميد2296162042171031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزينب مضر غالب يوسف2297162042301040

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرقية عبد الكاظم عزيز كريم2298162042153031

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية544.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد امجد حامد رمضان2299162041001005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية537.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائياساور خليل جاسم ياسين2300162042176003

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب قاسم عدنان عزيز2301222042156177

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيام البنين مرتضى طوينه عوده2302162042152015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي جودة فليح دبيس2303222041077109

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيزهراء عباس علي محسن2304162042309013

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية525.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمصطفى أحمد خضر فرج2305222041019194

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيندى جاسم رشك رسن2306282042190234

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي مناف رحيم ارزوقي2307282041003006

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائينور صادق جوي مسيم2308162042175063

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب علي دخيل عبد الساده2309162042294019

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية521.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيصادق ثائر حنون حسين2310162041084055
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قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية511.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيسهام قاسم عبد الواحد مرهج2311282042061025

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية484.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه عزيز كامل مزعل2312222042157091

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد حيدر عبد القاسم كيطان2313222041011001

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية535.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيدعاء علي عزيز محسن2314222042323093

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية531.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل صادق شعالن كريم2315222042103093

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيفاطمه مروح علوان خفي2316222042197020

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية527.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين علي عبد جدوع2317232041006042

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي شاكر علي عريبي2318222041007063

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية498.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينوره جاسم جواد كاظم2319222042414222

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية493.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبتول مسلم جواد كاظم2320162042162013

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية460.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء مكي محمد علي كاظم2321232042109091

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية421.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحمد رمضان عبد رسن2322162051089024

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية357.0ثانوية الروافد االهلية للبنينتطبيقيرضا خالد بدر حسن2323162051444002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية354.0ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيمحمد الباقر حميد سيالوي لفته2324162051032015

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية349.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي اسماعيل لفتة حاجم2325162051357258

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية326.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيرانيا عبد السالم علي زغير2326162052383046

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية325.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي عامر عبد اللطيف عبد الصمد2327162051074032

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية318.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد عبد هللا يعقوب نيسان2328222041356199

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية315.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيرضوان سعد تموز عودة2329222041307193

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية314.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين علي خزعل رحمن2330162051110021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية312.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبياحمد عبد الغفار جبار جيجان2331162021425002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية312.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب حسن لفته عبد هللا2332162022458060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية339.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم عبد علي فليح2333162051049095

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية334.0ثانوية الحرة االهلية للبنينتطبيقياحمد فائق سلمان محسن2334162051496002

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية333.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد هاشم منبت منصور2335162051094071

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية316.0اعدادية التحرير للبنينادبيمرتضى فرحان امعسل صنهير2336282021004131

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد392.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق عالء الدين عبد الحسين بدر2337161951060160

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره مثنى شهاب احمد2338111922075034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد420.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحي محمود محي عبد الحسين2339231941006178

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد414.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيابراهيم عدي فؤاد خضير2340141941009001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد حسن مجبل حسن2341181941141107

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية419.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمؤمل ليث عوفي منشد2342161951010077

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد المجيد احمد عبد المجيد محمود2343131951031029
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية النصر للبناتادبيرسل مظفر كاظم زاين2344121922112049

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحيدر فائق حبيب عبود2345231941067042

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيباقر مشاي جنام كاظم2346161951080003

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيام البنين جواد خليل ابراهيم2347161952204005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة414.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيانوار علي عجيمي فجر2348161942259008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة397.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور نجم عبد الرزاق عبد الواحد2349161942280123

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة462.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد مهدي كريم صخيل2350231941017008

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة422.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسعد فرحان منشد غنيمه2351221941081028

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة415.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمؤمل علي اسماعيل سبتي2352221941014017

كلية اآلداب/جامعة البصرة440.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيسجاد علي نعيم بادي2353221941040078

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل461.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائينوئيل جبرائيل يعقوب يلدا2354201941013024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل385.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيحيدر كاظم رضا كاظم2355171951080025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل415.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرحمة مهدي صالح سليمان2356171942302061

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة427.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيليث حامد كاظم سلمان2357141921030065

كلية الزراعة/جامعة الكوفة384.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي االكبر مهدي مرزه محمد علي2358251941001166

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة423.0ثانوية ميسان للبنينادبيعلي صبيح عبد النبي سلمان2359281921027027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى عبد الزهرة محمد جواد كجي2360251921012219

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة422.0الوقف الشيعي- ثانوية االمام المنتظر للبنين ادبيعقيل عدنان جاسم عمران2361231921035012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة401.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد قحطان عايد سلطان2362251921024023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة397.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيصفا ميثم صكر عبد هللا2363291922060096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة384.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيحسن فريد خالد داخل2364251921036001

كلية التربية/جامعة الكوفة504.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشهد نجاح حسن حميد2365271942088150

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة428.0اعدادية النضال للبنينادبيحسين علوان خليل عوده2366241921014019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة409.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيهدى فليح عبد الحسين جريان2367251952096042

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة418.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيقمر حسنين فوزي محمد2368251942075066

كلية االثار/جامعة الكوفة415.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر جواد عبد2369251941007171

كلية االثار/جامعة الكوفة414.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد زامل محمد جاسم2370251941044309

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار رجب اشرف سليمان2371201921081033

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت397.0اعدادية طوز للبناتادبيفاطمه احسان شريف دهمز2372181922181020

كلية العلوم/جامعة القادسية434.0ثانوية االبداع االهلية للبناتتطبيقيمودة فيصل كاظم حمود2373241952147004

كلية العلوم/جامعة القادسية419.0اعدادية السنية للبناتتطبيقيميامين عمار عبد الجبار كاظم2374241952102032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية451.0ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيغدير باسم عبد الرضا علي2375241942147002

كلية التربية/جامعة القادسية432.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيامير عبد الحسين محمد جاسم2376251921025011
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كلية التربية/جامعة القادسية450.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير محسن عطيه2377241951013086

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية397.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيتبارك عبد الرضا كاظم موسى2378241922186014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار401.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيطيبه حازم محمد معصوم2379231942116035

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية505.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد علي خلدون ابراهيم عبد الحميد2380281951006152

كلية األعالم/الجامعة العراقية498.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمهدي صالح محمد حسن جاسم2381181941006127

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل426.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحسين مرتضى حسين حلبوص2382231951046009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0ثانوية الصديق للبنينادبيحيدر احمد خضير جربوع2383231921027028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل412.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيعذراء عليوي مطر جاسم2384231922077025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل385.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمنتظر عالء حسين خباز2385231921004113

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد ماجد عبد العباس تايه2386231941003081

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل491.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيغدير فاضل راهي كاظم2387231952077019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل449.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين عيسى غازي حسون2388241921012012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل485.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيطيبه علي عدنان حسن2389231942123072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل406.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيليلى زهير صالح هادي2390231952121014

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى385.0ثانوية البيادر المختلطةتطبيقيحسين زامل عبد عنفيص2391231951224012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسن هشام سفاح عبد الكريم2392271921048015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياسماعيل صالح حسن ديوان2393281951044014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء413.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقييوسف جاسم محمد هاشم2394161951012082

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء403.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسنين مرتضى عبد الساده صيهود2395271941027020

كلية القانون/جامعة ذي قار441.0اعدادية الوفاء للبناتادبيوالء ماجد عبود غضبان2396221922172036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار427.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيذو الفقار فاهم ثجيل عريف2397221921020015

كلية اآلداب/جامعة ذي قار414.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد حميد شنين صالح2398161951049128

كلية األعالم/جامعة ذي قار425.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم حميد غليون عايد2399221942151052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك476.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيماريا فؤاد جمال احمد2400201942344139

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.0ثانوية الصفوة للبناتادبيفاطمه صالح علي مردان خورشيد2401201922125037

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط421.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيافنان علي حسين فليفل2402281952065005

كلية القانون/جامعة واسط424.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيمحمد علي مندوب درويش حمد2403261951004048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط417.0اعدادية شمس االمل للبنينادبييوسف رياض جليد شغي2404221921374047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط416.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزينب رحيم محمد سدخان2405161952265022

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة ميسان561.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمؤمل كامل عبد علي حسن2406281951044118

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان419.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفرقد علي كاظم صافي2407281922090052

كلية الزراعة/جامعة المثنى385.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ناظم داخل غياض2408291951007125

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر446.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي نبيل رجب مسلم2409161951076050
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قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

(المنحل)ذوي شهداء ضحايا جرائم حزب البعث 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر428.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعلي هادي عواد دويج2410221941372027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر394.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى ياس علي عبد هللا2411261941048101

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء435.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيهبه رافد اركان سعود2412231942169024

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة467.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايالف احمد صبيح توفيق2413121942117003

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت409.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعباس كامل وجر كاطع2414161951020052

قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات /المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 458.0اعدادية األمل للبناتاحيائيميقات ناصر سامي شوكة2415111942065170

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب سلمان هادي عبيس2416231942077078

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 364.0اعدادية المدحتية للبناتتطبيقيزهراء قاسم زبالة عبد الحسن2417231952090009

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 351.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيهبه قحطان محمد عبود2418251952056041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرقيه عبد االمير متعب مجبل2419271952055017

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى451.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيسماح هاشم رشيد جبار2420271952058059

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى470.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمرتضى منصور قاسم عبيد2421161941085070

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرار حيدر سعدون عبد الحسين2422141921005063

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى429.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمريم عباس يحيى صالح2423131942091130

قسم تقنيات المحاسبة/ذي قار/الكلية التقنية االقسام االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسن حيدر عواد محمد2424161951017013

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية366.0اعدادية المرتضى  للبنينادبياحمد حامد شريف دفار2425221921019001

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية359.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عوني كاظم حبيب2426161921049085
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