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كلية الطب/جامعة بغداد613.0ثانوية المتميزاتاحيائيديما قصي عبد الوهاب عبد الستار1132042108027

كلية الطب/جامعة بغداد611.7ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيكرار عماد حسين علوان2222041093057

كلية الطب/جامعة بغداد610.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حسين علي محمد ابراهيم3122042109055

كلية الطب/جامعة بغداد610.8الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد نصيف جاسم محمد4102041028150

كلية الطب/جامعة بغداد610.4ثانوية المتميزاتاحيائيسما مروان كنعان رشيد5142042094097

كلية الطب/جامعة بغداد609.7المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرقيه حسن جاسم حسن6102042078068

كلية الطب/جامعة بغداد608.8ثانوية المتميزاتاحيائيبسملة مازن ستار احمد7112042113022

كلية الطب/جامعة بغداد607.9ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عامر محمد حسن حسن8132042108100

كلية الطب/جامعة بغداد607.6الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيزهراء فاضل سعدون محسن9102042100053

كلية الطب/جامعة بغداد606.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمنتظر محمد رحيم محمد10122041001130

كلية الطب/جامعة بغداد606.6ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد جيجان بهر11282042079024

كلية الطب/جامعة بغداد606.6الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف حسين خضير حسون12102041002185

كلية الطب/جامعة بغداد606.2ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب محمد طشيش شخير13132042134017

كلية الطب/جامعة بغداد605.3ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد احمد ناجي14132041016077

كلية الطب/جامعة بغداد605.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيحسين علي جهاد حميدي15102041029014

كلية الطب/جامعة بغداد604.4الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيارجوان عادل احمد علوان16102042100004

كلية الطب/جامعة بغداد604.2ثانوية المسرة للبناتاحيائيالباب احمد حكمت عبد االمير17112042193004

كلية الطب/جامعة بغداد604.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب اكرم جالل مهدي18132042108053

كلية الطب/جامعة بغداد604.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي نزار فالح حسن19132041005040

كلية الطب/جامعة بغداد603.9ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك سعد عباس حسن20132042108018

كلية طب الكندي/جامعة بغداد604.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياسحاق حسين حمدان دواي21102041041015

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.2ثانوية المتميزيناحيائيعلي جليل مظلوم فارس22132041016064

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمروه محمد هوبي علوان23102042095071

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيهديل محمد عبد محمد24112042121073

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيسرى مهدي خلف علي25132042109046

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتقي مهند عباس خضير26262042087035

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم مصطفى محمود محمد27102042116048

كلية طب الكندي/جامعة بغداد603.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرحمه عمار ياسين فرج28102042120041

كلية طب الكندي/جامعة بغداد602.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد وديع جبار29112042149011

كلية طب الكندي/جامعة بغداد602.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم زهير عبد العزيز شياع30212042136091

كلية طب الكندي/جامعة بغداد602.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفرقان علي مجيد عبود31142042093062

كلية طب الكندي/جامعة بغداد602.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيجيهان عاصم فرحان خضير32212042145031

كلية طب االسنان/جامعة بغداد602.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم ياسين علي شمه33142042078098
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرغد علي حسن سريبت34142042067052

كلية طب االسنان/جامعة بغداد598.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعثمان علي فاضل ثابت35112041018080

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيالجوهره زبير صبار زبير36132042101004

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0ثانوية سومر للبناتاحيائيايه فؤاد حسن صباح37142042072017

كلية طب االسنان/جامعة بغداد597.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرونق علي ياسين كاظم38112042081017

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعلي كمال عبد الغفور رديف39322041010052

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه علي عطيه ماضي40142042100116

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيانوار نعمه سليمان احمد41192042193011

كلية طب االسنان/جامعة بغداد596.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم كريم شكر محمود42102042101103

كلية الصيدلة/جامعة بغداد603.0اعدادية األمل للبناتاحيائيشمس حازم قاسم يحيى43112042065114

كلية الصيدلة/جامعة بغداد599.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسالي ايمن قاسم عبد الباقي44272042056245

كلية الصيدلة/جامعة بغداد597.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد هللا ثامر حسن جاسم45212041002081

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.7ثانوية المتميزاتاحيائيبلقيس ليث عبد الجبار محمد46142042094021

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم كامل شريده محمد47102042115131

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم هشام غازي خليفه48112042078029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه حازم محمود حسين49132042117178

كلية الصيدلة/جامعة بغداد594.0اعداية المعراج للبناتاحيائيسماهر جميل محمود علي50102042113062

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد هللا فرج احمد51192041009028

كلية الصيدلة/جامعة بغداد593.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي عبد شمخي زغير52262041005080

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه عالء عبد الباري حسن53142052077030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين عبد المجيد عبد الحسين عبد هللا54122051031048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد561.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد أحمد علي محسن55162051084205

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بغداد556.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمحمد حسين مؤيد فاضل ناجي56112051003031

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد550.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعذراء محمد مهدي مشكور57102052155007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد534.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياياد خلف محمد فارس58112051026010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعثمان عدي حاتم عبد هللا59102051014058

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد530.0اعدادية التقى للبناتتطبيقياسماء سرمد زهير يوسف60112052071002

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد528.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمد عادل عبد المجيد غزال61112051023028

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد526.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيبكر علي فاضل ثابت62112051018031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد507.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيداليا عماد علي ضاحي63112052106012

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد498.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيادم علي حسن علي64212051014011

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد496.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد محمد موسى جعفر65112051004016

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد492.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد مراد66142051016021
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قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بغداد487.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيريام عماد كاظم جواد67102052119011

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي فريق نوري مهدي68142041019078

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد567.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد رشيد سائد محمد ضياء69132041020150

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد565.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيتبارك كريم لطيف حمود70102042099008

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقينسرين غازي ابراهيم عبد هللا71112052121013

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيصالح خلف عبد سعود72192041009123

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد563.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور الهدى ماجد رمضان بير رضا73142042076143

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد560.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيزهراء سعد جواد جعفر74112042221024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد558.0ثانوية حطين للبناتاحيائيشكران عبد الحق اسماعيل عبود75102042079019

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد557.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقية هادي شايع يوسف76152042046088

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد568.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقياركان عمار عطوان جهاد77212051011006

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0ثانوية بابل للبناتتطبيقياسراء فرات علي حسين78122052095001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ رافد علي خضير79122042112231

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد544.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيبسام محمد علوان محمد80142041018025

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد535.0اعداية الهدى للبناتاحيائيحوراء هاشم حسن محيميد81142042077016

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد531.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمينه احمد علي حسين82132042071135

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد527.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيحاتم ضياء هالل حسين83192041114032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد523.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائياحمد جابر عباس حنفش84212041059002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد504.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيجعفر رعد كاظم عباس85112051016029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بغداد481.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر علي حسين عبد86192051066025

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيرند فراس غانم عبد المجيد87112042149027

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنيف صدام محمد جاسم88172041186103

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيساره حسين علي عبيد89102042118059

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد574.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمنار هاشم رزوقي عبد الوهاب90112042070136

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيروان اياد شمسي احمد91112042067051

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد541.0اعدادية التقى للبناتتطبيقياميمه احمد خضير حسون92112052071004

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد537.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزينب مهدي خلف شلش93132052111026

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد457.0الخارجيونتطبيقيسيف خالد عزيز والي94142051400053

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد455.0اعدادية النهار للبناتتطبيقياساور صبيح فاضل عباس95112052127001

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد452.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمؤمل باسط محسن توفيق96132051055044

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد444.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقياسيل شهاب احمد داود97212052262001

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد431.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيسيف علي محسن نجم98112051203094

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد451.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيحنين بكر عبد الستار عبد الجبار99132052119005
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قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد451.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيتبارك كريم لفته حمزه100112052100006

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بغداد447.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيحوراء حسن علي حسين101122052107017

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد559.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينعمه مقدم محمد رضا سلمان102152042050125

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم عزيز شندل كريم103112042080134

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبتول ظاهر فليح محمد104122042136006

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد546.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائياميمه عطا عبدالجبار محمود105192042180003

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد538.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائينور علي فؤاد مجيد106102042091110

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد480.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي كاظم جمعه حيدر107282051008080

قسم الطاقة/كلية الهندسة/جامعة بغداد476.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمريم علي عجاج مجيد108142052076048

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد494.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيحنان جاسم رعد جاسم109112052192006

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد485.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمسرات انس عبد الجبار توفيق110122052106028

قسم المساحة/كلية الهندسة/جامعة بغداد474.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسين احمد كاظم علي111102051016017

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد579.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينب انور محمد حسن جاسم112102042079012

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد578.3المنصور- ثانوية المتميزات احيائيجنات عبد الكريم خزعل حسون113102042078042

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيالحسن هيثم كمال جاسم114192051070008

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد588.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيالحر ميثم عبد اللطيف حسين115252051034003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد582.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيحسن خميس علي عبد هللا116212051067009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد575.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي سامي سلمان عبد هللا117142051048053

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعز الدين القسام حميد فيصل محمد118192051043024

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد564.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد عباس119192042193032

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيورود ماجد دحام زغير120112042114120

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد553.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهاله قاسم صائب شاكر121112042075082

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد532.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيسارة باسم سلمان فيصل122142052125021

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد585.0اعدادية الفرح للبناتاحيائينبأ فرات خضير حسين123142042125052

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0ثانوية السجى للبناتاحيائيالزهراء حسن عبيد محمد124112042138002

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيحنين حسين علي حسان125122042122011

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد584.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمرتضى نزار سلمان خليل126142051008052

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد490.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمي ناظم صبري عبد الحميد127102052095022

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد473.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسين صالح ثابت جالب128102051003018

قسم الميكاترونكس/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد467.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيمحمد سعدون محمد خلف129122051014020

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد578.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيجمانه فرحان فليح حسن130192042221011

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهبة نجم عبد حسن131112042068104

قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد576.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيطيبه عبد السالم علي حسين132102042090073
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قسم الكيميائية االحيائية/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد567.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقياحمد معمر ابراهيم راشد133112051022005

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد554.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيختام حازم خنياب بدر134112042121024

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد518.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهاجر احمد ابراهيم داود135102042221124

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد512.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم علي حميد طالب136212042170116

قسم التصنيع المؤتمت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد459.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقينور صالح محمد علي شغدون137112052101023

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشهد خميس مكتوب افنيطل138112042133044

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيمريم تركي منيف عبد139112042146024

كلية العلوم/جامعة بغداد575.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسهير سالم خليل اسماعيل140192042195072

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيزهراء غالب عزيز شكر141132042076009

كلية العلوم/جامعة بغداد568.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره سامي حسين محمد142122042105097

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيكوثر صاحب غدير زناد143142042149055

كلية العلوم/جامعة بغداد565.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيمرتضى محمد حمزه جار هللا144112041003026

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائييوسف ياسين احمد حسين145112041033024

كلية العلوم/جامعة بغداد559.0ثانوية السياب للبناتاحيائيزبيده زبير صبار زبير146102042077046

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0اعدادية حماة للبناتاحيائيخديجه سعدون فالح لفته147112042084058

كلية العلوم/جامعة بغداد555.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيذاريات احمد عالوي حمد148112042109033

كلية العلوم/جامعة بغداد554.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب علي الزم حسن149152042050061

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيحوراء حسن مهدي عباس150132042077008

كلية العلوم/جامعة بغداد551.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيبتول عبد الهادي محمد جودي151102042223022

كلية العلوم/جامعة بغداد546.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهيفاء جاسم حمادي صالح152142042067143

كلية العلوم/جامعة بغداد545.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد هللا عادي سعيد عبد153122041045035

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي ثائر ابراهيم سلمان154112041018086

كلية العلوم/جامعة بغداد543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير محمد جواد كاظم155132042094037

كلية العلوم/جامعة بغداد541.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم صالح مهدي حسين156112042105116

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين جوحي عبود157142042199038

كلية العلوم/جامعة بغداد540.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم محمد هالل عبد158102042110100

كلية العلوم/جامعة بغداد537.7ثانوية المتميزاتاحيائيرسل علي حسين عبد هللا159142042094049

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيريام ياس نوماس جواد160102042086036

كلية العلوم/جامعة بغداد537.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمصطفى حكيم مظهر خلف161112041156097

كلية العلوم/جامعة بغداد536.5ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مخلص علي غايب162142042094142

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهدى محسن محمد خلف163142042067142

كلية العلوم/جامعة بغداد536.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيايات عبد العظيم عبد الواحد عبد القادر164122042107017

كلية العلوم/جامعة بغداد534.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيجعفر عبد الحسين علي احمد165122041005012
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كلية العلوم/جامعة بغداد533.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد محمود علي محمد166192041041057

كلية العلوم/جامعة بغداد532.0اعدادية االمال للبناتاحيائيكناري يونس اسماعيل محمد167112042070116

كلية العلوم/جامعة بغداد531.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيطيبه سعدون داود مصاول168152042042066

كلية العلوم/جامعة بغداد529.8الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف احمد عوسج حمد169102041002182

كلية العلوم/جامعة بغداد529.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائياسامة احمد شمخي جبار170142041064006

كلية العلوم/جامعة بغداد528.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيدعاء محمد عبد محمود171132042091039

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب طالب مسير محمد172142042090059

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين كامل خزعل مبارك173262042083019

كلية العلوم/جامعة بغداد526.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرنا احمد عبد المجيد عبد هللا174142042067056

كلية العلوم/جامعة بغداد525.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيفردوس ابراهيم عبد هللا حمود175142042151005

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرقيه ماجد حامد زيدان176142042067054

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيسجاد فاضل عباس عبود177152041018023

كلية العلوم/جامعة بغداد523.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيابتهال هادي حيدر عبيد178152042046012

كلية العلوم/جامعة بغداد521.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيزهراء علي حسن محمد179142042081015

كلية العلوم/جامعة بغداد519.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشفاء خميس مكتوب افنيطل180112042133042

كلية العلوم/جامعة بغداد518.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيقتيبة محمود طلب لطيف181192041350084

كلية العلوم/جامعة بغداد515.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل زياد طارق صبري182132042094016

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير رحيم مهدي كاظم183132042118190

كلية العلوم/جامعة بغداد514.0الخارجياتاحيائيدعاء محمد كريم يونس184152042401037

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0اعدادية التقى للبناتاحيائيايات ياس خضير كاظم185112042071016

كلية العلوم/جامعة بغداد513.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيياسر حسن علي جاسم186102041020178

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعذراء خالد حمود خليل187142042067088

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيُرسل نوري مجباس عرب188192042188051

كلية العلوم/جامعة بغداد511.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيريمه عمر خليل عبد189112042067055

كلية العلوم/جامعة بغداد510.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيروان عواد صبار سليمان190192042385011

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيزمن فالح هادي تكيك191112042096014

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياسراء صالح يوسف صباح192142042067008

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيميسون فرحان احمد فليح193102042111054

كلية العلوم/جامعة بغداد509.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدهللا بشير عبد محمد194192041341100

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0الخارجياتاحيائيسحر خالد سهر طالل195102042401048

كلية العلوم/جامعة بغداد508.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيمالك مهدي ناصر راضي196112042146026

كلية العلوم/جامعة بغداد507.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيامنه رائد عبد االمير هاشم197112042124002

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيمحمد كريم حيال ثجيل198122041032069
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كلية العلوم/جامعة بغداد506.0ثانوية فدك للبناتاحيائيساره فرحان دلي لويع199142042070071

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيبراء عايد عبد عباس200112042114018

كلية العلوم/جامعة بغداد506.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيصهيب محمود طلب لطيف201192041066077

كلية العلوم/جامعة بغداد524.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقييقين محمد ناجي احمد202112052062042

كلية العلوم/جامعة بغداد499.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيرفالء أحمد عبيد خلف203322052030009

كلية العلوم/جامعة بغداد495.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيرشا ثامر عباس غزاي204102052094009

كلية العلوم/جامعة بغداد488.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيمريم محمد حيدر كاظم205142052072046

كلية العلوم/جامعة بغداد484.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيبسمه ليث عبد الوهاب خلف206132052079003

كلية العلوم/جامعة بغداد474.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن نجم عبد هللا207192051019067

كلية العلوم/جامعة بغداد471.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقياسامه خالد حميد حسين208102051041008

كلية العلوم/جامعة بغداد464.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيسجى تحسين عباس احمد209142052079039

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيسمر سعد يوسف احمد210142052111021

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيمريم ساطع هاشم عباس211132052106032

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمصطفى شدهان حماد ثرثار212112051026064

كلية العلوم/جامعة بغداد448.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيايناس خضير احمد جار هللا213112052075001

كلية العلوم/جامعة بغداد442.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينور لؤي شاكر عباس214112052106047

كلية العلوم/جامعة بغداد439.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعلي صافي عباس جاسم215262051011034

كلية العلوم/جامعة بغداد425.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيوليد محمد خريبط محل216112051201097

كلية العلوم/جامعة بغداد425.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد عمار علي حسين217102051017076

كلية العلوم/جامعة بغداد425.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيمجتبى عارف احمود فدعم218212051018010

كلية العلوم/جامعة بغداد423.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسيف سعد عطيه سريد219132051017027

كلية العلوم/جامعة بغداد422.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيلؤي احمد سهيل عطيه220122051008014

كلية العلوم/جامعة بغداد417.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي نظيف جبر حماد221112051058134

كلية العلوم/جامعة بغداد416.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيالبراء عالء ثامر هالل222102051024004

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد481.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيجعفر الصادق حسين علي رسن223142041202016

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد479.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيسجى ثامر طارق صالح224112042064045

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد476.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيمحمد رشيد صالح جاسم225192041010044

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد473.0ثانوية اسماء للبناتاحيائينور الهدى عماد محمد حسين226112042100028

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب صبر مطر كاظم227142042110128

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمصطفى احمد مؤيد احمد228112041013040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد470.0الخارجياتاحيائيخديجة عبدالرزاق حسون علي229112042401043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد465.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيزينب رياض هادي عبد230102042116027

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد416.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقياحمد عماد جاسم محمد231212051012007
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قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد414.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي محمد علي مسلف232222051069059

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد409.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيجاسم محمد سليم علي233192051020014

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد562.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه قاسم كريم سويدان234102042118097

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد531.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيعذراء علي حسين عليان235142042143027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرقيه احمد موسى عبد هللا236142042067053

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد522.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء صادق فرحان عذيب237122042114035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد510.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاتن صالح عبد هللا معيوف238102042109069

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيصفا عبد الحليم حسين محمد239102042118072

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد494.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحاب حسين علي كاظم240142042140042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية االمال للبناتاحيائيحوراء فالح هادي فرهود241112042070033

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد493.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى جميل كاظم عباس242142042111267

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد484.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيتقى حامد محمود عواد243142042079021

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد483.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيايناس محمد جدوع علي244102042111005

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد483.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزبيده منذر جديع مخلف245112042084076

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد481.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمريم علي حسين علي246122042136077

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد480.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه جمعه رحيم هزول247142042080003

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد429.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقياسراء صباح كريم سعيد248142052067002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد416.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيعذراء محمد مهدي صالح249102052120041

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد406.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيكوثر عبد الرحمن خضير لطيف250112052074042

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد392.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيفاطمه مطشر نصير طعيمه251152052050025

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد388.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيرسل جاسم محمد محمود252102052108008

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد543.0اعداية المعراج للبناتاحيائيسميه نبيل يحيى ياس253102042113063

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد486.0اعداية المعراج للبناتاحيائيرقيه نبيل يحيى ياس254102042113045

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد478.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيرفاه خليف احمد حسين255112042150007

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد464.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيهدى خالد عبد حمد256102042101135

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيرؤى عوده حميد جاسم257122042101010

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد456.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيضحى محمد حميد جابر258222042175179

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد394.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيهاجر هاني هاشم هالل259112052101026

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد389.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيشهد جودت كاظم كيطان260112052215040

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد476.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيسجى محمد خليل ابراهيم261112042109057

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد474.0ثانوية االمال للبناتاحيائيطيبه حسين عزيز جواد262142042108109

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد454.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيصفا نجاح شبرم حسين263142042149042

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد372.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيحنان احمد كاظم كاطع264142052100005

207 من 8صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية القانون/جامعة بغداد555.0اعدادية البتول للبناتادبيمريم خضير عيسى عبد265112022072100

كلية القانون/جامعة بغداد554.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيفهد يحيى عبد الرزاق حميد266132021004067

كلية القانون/جامعة بغداد545.0اعدادية البتول للبناتادبيبشائر فالح حسن رشيد267112022072027

كلية القانون/جامعة بغداد539.0اعدادية النهار للبناتادبيسفانه سائر نشمي صياح268112022127040

كلية القانون/جامعة بغداد535.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيايالف سعيد عاشور ابراهيم269112022089007

كلية القانون/جامعة بغداد532.0اعدادية الطارق للبنينادبيعبد الرحمن محمد جاسم عبد270102021042009

كلية القانون/جامعة بغداد529.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي جادر بريسم شغي271152021009095

كلية القانون/جامعة بغداد528.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيمها محمد سلمان فيصل272132022281053

كلية القانون/جامعة بغداد526.0ثانوية الوفاق للبناتادبيموج ماهر حسن سليم273122022103051

كلية القانون/جامعة بغداد524.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي اركان حسون عبد274132021030022

كلية القانون/جامعة بغداد518.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبياحمد محمد احمد عبد275122021171001

كلية القانون/جامعة بغداد516.0اعدادية التقى للبناتادبيزهراء صالح حسن علوان276112022071047

كلية القانون/جامعة بغداد516.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي ماضي حاتم سوادي277152021007175

كلية القانون/جامعة بغداد515.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعلي عامر هزاع راشد278112021053078

كلية القانون/جامعة بغداد542.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيفاطمه سعد محمد علي حسين279112042067108

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد498.0اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر اركان سالم ذياب280112021028134

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد489.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعثمان قيس عبد الوهاب صالح281102021027049

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد479.0اعدادية االمال للبناتادبيبراء احمد راضي جاسم282112022070013

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد469.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشمس الضحى عامر محمود شاكر283112022136050

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد466.0اعدادية العراق للبنينادبيعبد هللا محمد عبد ذنون284122021009156

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد459.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي ياسين تركي سليمان285112021180113

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد458.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيأسامة ياسين صبيح ياسين286142021015005

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد455.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسين هيثم عبد الرزاق كاظم287122021200046

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد454.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيامين حاتم سليمان صالح288122021017011

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد453.0اعدادية الخضراء للبنينادبياحمد نهاد عبد الكريم صالح289102021013007

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد438.0اعدادية القدس للبنينادبيابراهيم خليل غايب عبد هللا290102021014001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد436.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعباس حسين عباس ياسين291152021004033

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد431.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد عدي سعدي مجيد292132021042075

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد431.0إعدادية صنعاء للبنينادبيصباح الدوح خالد دوح سلمان293142021025031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد570.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم ياسر فزيع294102042131021

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد427.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسين منعم خضير عباس295112051018045

كلية التمريض/جامعة بغداد578.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيزينب محمد عبد الهادي دفار296102042110056

كلية التمريض/جامعة بغداد577.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيرديف مهدي رديف فريح297192041009102
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كلية التمريض/جامعة بغداد576.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيدعاء جبار عباس سند298102042108032

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد عماد جمعه سالم299192041026050

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء حسن عزيز احمد300212042135039

كلية التمريض/جامعة بغداد576.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسن نايف301142042080024

كلية التمريض/جامعة بغداد574.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيسعد رعد مرموص فليح302112041021034

كلية التمريض/جامعة بغداد573.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفاطمه جواد جاسم محمد303212042119037

كلية التمريض/جامعة بغداد572.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهدى هادي عبيس مكي304232042178033

كلية التمريض/جامعة بغداد570.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمروج خالد ايوب مجيد305132042117214

كلية التمريض/جامعة بغداد569.0الوقف الشيعي-ثانوية البتول للبناتاحيائيرفل علي غانم سعيد306132042115007

كلية التمريض/جامعة بغداد568.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيطيبة علي حسين نجم307212042209010

كلية التمريض/جامعة بغداد566.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم جعفر علي فياض308122042100049

كلية التمريض/جامعة بغداد565.0ثانوية سارة للبناتاحيائيجاوان سيروان حميد محمود309212042123017

كلية التمريض/جامعة بغداد564.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيملوك اسماعيل عبد هللا محمد310152042050112

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد558.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمحمد اثير عبد الهادي جوده311112041002036

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد519.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائياحمد خالد كاظم جواد312122041002003

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد518.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم حسن هادي صالح313192041002039

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد512.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيدانيا محمد عبد الزهره حسن314132042087010

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد496.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيعال محمد داود حميد315112042106072

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد473.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد فراس عادل علي316102041029044

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد469.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيعائشه منير فخري سالمه317112042077057

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد469.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسماح محمد كاظم طعمه318122042106064

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد456.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين علي حسن جابر319222041356058

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد456.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيعائشه زاهر سلمان وادي320102042095059

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد442.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد زيد محسن321112042066067

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد438.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيامير عباس فاضل خلف322142041042005

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد437.0اعدادية النهار للبناتاحيائيسناء يحيى رحيم رزيج323112042127030

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد437.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية احيائياسامه وليد جبار عناد324142041203025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي حسن كاظم ابراهيم325212041014096

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد416.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب ابراهيم منشد ثاني326142042107037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد412.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينبأ مازن احمد جليل327112042114104

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد406.0ثانوية السياب للبناتاحيائيتبارك علي احمد حسين328102042077021

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد404.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه علي ماشاف طاهر329152042056084

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيمصطفى محمود عالوي حسين330122041014028
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد402.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي محمد عبد الواحد علي331142041018126

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد389.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعهد كاظم جاسم جابر332132042094036

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد383.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائياحمد غالب فيصل شبيب333102041024005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبكر محمد خليل ابراهيم334122041020031

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد382.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيكوثر سامي رديف خزعل335142042135032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائياحمد عباس كامل عباس336102041003005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد381.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيدينا امير كريم اكبر337212042290037

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرؤى حمد محمد حمد338112042075025

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد379.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرفل مالك حسن علي339122042106043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد عامر شعالن شكر340102041013133

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد378.0اعدادية التقى للبناتاحيائيروى رعد خضير محمد341112042071046

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد377.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيرسل عصام ابراهيم عنيزي342112042221019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد376.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد نجاح عبد هللا حميد343142041018168

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد375.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيسالي جاسم عليوي ربيع344122042102042

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب جميل بركات عبد الزهره345112042072068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيزهره حمد محمد وسمي346102042108048

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد373.0اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمه سمير سعدون داود347112042072107

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد372.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة هادي كاظم كايد348222042142067

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيبيداء وسمي محمد وسمي349102042108023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيبدر البدور حيدر عدنان جاسم350112042218013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد371.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفضاء عباس صدام كاظم351132042093108

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد369.0الخارجيوناحيائيطه صابر كامل عبيد352112041400032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمالك جبار حسين خميس353122042105157

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيشفيع ماجد خلف جويخ354112041020039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهديل حميد عواد كمر355112042084215

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشهد محمد خضير زرزور356142042067081

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0ثانوية العزة للبناتاحيائيتبارك خالد علوان سعيد357112042060005

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر احمد محمد خليل358102041013103

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0ثانوية سومر للبناتاحيائيغسق مجيد عبد الحميد جاسم359142042072097

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد366.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيرحاب شهاب احمد محسن360102042221035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائياحمد سعيد عبد كاظم361132041025003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عبد اللطيف حسين علي362112042073047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.0اعدادية االسراء للبنيناحيائييحيى ابراهيم علي مضحي363102041011080
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي خليل محمد حسن364112041004060

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد364.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيبهاء الدين سليمان عبد علي سلمان365142041023012

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد363.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيليث حازم حسين علي366112041039010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد363.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد احمد سالم قاسم367152042044123

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد362.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد علي جميل علي368142041021128

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد361.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائياية فراس محمد جاسم369112042067020

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيجيهان طارق داود سالمه370142042225073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينوره محمد جميل حمادي371142042137047

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيرقيه حميد ياسين محمود372132042074010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد359.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد وليد خليفة عباس373142041047161

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد358.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد حسن علي374102041053011

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد358.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيرسل اسماعيل عطوان طلب375102042108039

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد358.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه حميد جابر حبيب376142042110186

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد357.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم محمد عبد القادر دوشي377112042084172

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد356.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمازن غالب فيصل شبيب378102041024035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد356.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمهدي حيدر حسين صالح379232041007181

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد354.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيهاشم دحام حسن جاسم380182041318032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد354.0ثانوية طيبة للبناتاحيائينورهان اياد حميد رؤوف381132042116043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد354.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيسبأ يحيى محمود عبد هللا382142042066054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد353.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى جعفر محمد عبد الرضا383252041031706

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد352.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد ازاد حميد محمود384212041022045

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد394.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد عصام نايف ذياب385192051007008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد387.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيزينب حسين علوان حسين386142052104014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد368.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيصباح نوري صباح محسن387122051050002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد367.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيألوليد خالد عبيد فياض388102051022013

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد365.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيرسل احمد ثامر شمخي389142052102016

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيفاطمه ايهاب جمعه ابراهيم390102052110070

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد360.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقييوسف علي حسين جاسم391192051010034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد359.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقياحمد صالح الدين مهدي حسون392142051005002

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد358.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمحمد حسن جاسم محمد393142051005034

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد358.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمرتضى جعفر فاضل حيدر394102051015068

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد356.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيمريم مهدي حميد تايه395112052101019

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد355.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمحمد زيدان خلف جسام396112051005054
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كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد353.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيبالل اياد خلف جاسم397112051021033

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد352.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيرقيه ابراهيم احمد ياس398142052110010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد352.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيمريم عماد محمد سعيد قاسم399142052125035

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد350.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقينبأ خليل جياد محمود400102052108015

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد348.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيروند احسان محمد حسن401102052116010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد347.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء شاكر حمود سويف402152052048027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد347.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيبكر حازم بكر محمد403112051033007

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد346.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد سعيد احمد عبيد404122051030128

كلية اللغات/جامعة بغداد532.0اعدادية السيوطي للبنينادبيطارق عبد الرزاق احمد محمود405112021054023

كلية اللغات/جامعة بغداد480.0ثانوية الشفق للبناتادبيغفران هادي سالم مسلم406112022117041

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0الخارجياتادبيسمر فالح حسن عباس407142022401121

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه عباس عبد علي اكبر408122022118050

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية العراق للبنينادبيامير حيدر عبد ذنون409122021009022

كلية اللغات/جامعة بغداد448.0اعدادية البسالة للبناتادبيزبيده عدي صاحب نايف410132022092026

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيروتاج حيدر هادي هومي411112022089030

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0ثانوية االعتماد للبناتادبيهجران صادق جواد كاطع412142022191067

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيفاطمه قاسم جمعه عريبي413142022222078

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0ثانوية عائشة للبناتادبيرقيه عبد الحسن حبيب عباس414212022101015

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمنتظر عالء محمد حسين علي415132021038067

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0اعدادية الكرخ للبناتادبيسجى حسين علي حسين416102022076020

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0اعدادية الكرامة للبناتادبيريام عرفان برهان محمد417132022101030

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0اعدادية حماة للبناتادبيايه احمد حمزه محمود418112022084017

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0إعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا سعد عبد الستار داود419142021025039

كلية اللغات/جامعة بغداد425.0اعدادية النعيم للبناتادبينور الهدى هشام جاسم علي420142022073124

كلية اللغات/جامعة بغداد424.0ثانوية زبيدة للبناتادبيانغام علي محمود احمد421112022108010

كلية اللغات/جامعة بغداد423.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد رياض عبد مفتن422142021049082

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0اعدادية الوارثين للبنينادبيتقي قاسم محمد هامل423152021013018

كلية اللغات/جامعة بغداد421.0اعدادية الثقلين للبنينادبييوسف عصام خليل احمد424122021048130

كلية اللغات/جامعة بغداد416.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب نضال كطوف عبد425122022125075

كلية اللغات/جامعة بغداد415.0اعدادية بابل للبناتادبيفاطمة خليفة حسين علي426212022141026

كلية اللغات/جامعة بغداد412.0ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى سامي صبر حسن427122021010030

كلية اللغات/جامعة بغداد411.0ثانوية السعادة للبناتادبيزهراء ابراهيم زغير عليوي428142022120016

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0ثانوية االنتصار للبناتادبيايمان شهاب احمد صالح429122022126004
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كلية اللغات/جامعة بغداد410.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيعائشة سلمان داود سلمان430212022098034

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0اعدادية النبوة للبناتادبيتبارك باسم محمد جسام431212022145008

كلية اللغات/جامعة بغداد410.0اعدادية البتول للبناتادبيعائشه صادق لطيف ياس432112022072075

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبياسيل عادل حاجم عبد هللا433192022369010

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيحنين مثنى واثق عباس434102022220008

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعلي احمد خضير حسين435212021018030

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسميه طالب حرز سكوت436132022093061

كلية اللغات/جامعة بغداد408.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد محمود سرحان ذعار437212021081055

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب جواد كاظم صبح438142022066023

كلية اللغات/جامعة بغداد407.0اعدادية الفداء للبناتادبيهاجر هادي مهاوي عبد علي439142022100115

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور الهدى قاسم غانم بدر440142022222093

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيحوراء عبد هللا عكار حافظ441142022136020

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0ثانوية حطين للبناتادبيزهراء حسن خزعل بهلول442142022068015

كلية اللغات/جامعة بغداد406.0ثانوية االسوار للبناتادبياسراء حميد جعفر فندي443132022076002

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيبثينة سامي احمد محمد444192022175008

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياحمد سعدون نجم ابراهيم445112021202003

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0اعدادية المصطفى للبنينادبيخطاب محمد كاظم عبد446102021017067

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0اعدادية بلد للبنينادبيسجاد سالم فاضل خلف447182021006017

كلية اللغات/جامعة بغداد405.0ثانوية المصطفى للبنينادبيعمار ياسر مالك ياسين448232021045022

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0ثانوية معصومة للبناتادبيعذراء حامد عبيد منصور449142022113023

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0اعدادية اجنادين للبناتادبيفاطمه محمد خلف عبد450102022120043

كلية اللغات/جامعة بغداد404.0ثانوية الوفاق للبناتادبياسماء ياسين ابراهيم كاطع451122022103006

كلية اللغات/جامعة بغداد402.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك سعدون سالم حسب452152022045020

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء محمد جبر علوان453112022135013

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيامير ابراهيم كريم علوان454112021156015

كلية اللغات/جامعة بغداد401.0اعدادية حماة للبناتادبينهاد محمد خضير عباس455112022084155

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرنا خميس سليمان رجه456112022136029

كلية اللغات/جامعة بغداد400.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي جبار خالد محمد457142021029044

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0اعدادية االمال للبناتادبيتبارك سليم نجم عبد458112022070015

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0ثانوية دجلة للبناتادبيشمس اياد لطيف جاسم459102022095048

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي فاضل سعدي حمود460102021008080

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبياحمد صكبان حسن خلباص461142021202002

كلية اللغات/جامعة بغداد399.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم رشيد حسين جبير462142022099075
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كلية اللغات/جامعة بغداد399.0ثانوية دجلة للبناتادبيبراق عماد جاسم تركي463102022095017

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي حامد عبد حبيب464122021009165

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0اعدادية البيان للبناتادبيسجى حسن عبد الهادي جهاد465102022096059

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0ثانوية باب العلم للبناتادبيامنيه جميل عكيش هادي466122022123004

كلية اللغات/جامعة بغداد397.0ثانوية حطين للبناتادبينور الهدى عبد الحق اسماعيل عبود467102022079029

كلية اللغات/جامعة بغداد553.0ثانوية الربيع للبناتاحيائيرقية ثامر عزيز سلمان468122042081005

كلية اللغات/جامعة بغداد481.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور الهدى تحرير فيصل ابراهيم469112042133066

كلية اللغات/جامعة بغداد476.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيزينه عامر عباس سلمان470112042217036

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين هيثم نايف احمد471132041012049

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيحنان حسن سلمان علي472112042112021

كلية اللغات/جامعة بغداد409.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعلي ستار جبار علوان473112051008040

كلية اللغات/جامعة بغداد398.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيربى احمد حسين خلف474112052109018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيآمنه حسين عبود تركي475112022104001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد محمد جاسم مطشر476132021045006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيتبارك عبد الستار محمد حديد477312022058005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0الخارجياتادبيضحى محمد جبر حسن478122022401100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد494.0اعدادية ام القرى للبناتادبينور نزار مهدي حاوي479142022079149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد مهنه سلمان مسير480132021004077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنين عبد طابور حويزاوي481152022050015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد488.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيايه عبد الحسين صالح سلمان482132022093007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0الخارجيونادبيحسين جابر ناهي راضي483122021400028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0ثانوية االخيضر للبناتادبيفاطمه كريم جياد ديان484122022116028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0اعدادية يافا للبناتادبيهدى عادل داخل جاسم485132022107156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء داخل سالم عنيسي486122022100011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد486.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة فاضل راضي بداي487152022048093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد485.0ثانوية الصمود للبناتادبيزينب حميد محمود حمزه488142022101012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد483.0ثانوية الياسمين المختلطةادبينور اسامه فارس محمد489122022172010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين هاشم محمد يعقوب490132021008046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعلي غازي جبار عباس491212021248021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد صباح فياض علي492192021012045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0ثانوية االخالص للبناتادبيمريم جبار كاظم معيدي493122022099067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية الفداء للبناتادبيهند خليفه محمد علي494142022100123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيضحى محسد عبد المحسن ثامر495122022096032
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0الخارجياتادبيرويده صبحي عمران كاظم496112022401080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد480.0اعدادية الرضوان للبنينادبينواف هادي نواف سيد497112021034046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0اعدادية البتول للبناتادبيهديل اسماعيل عباس جاسم498112022072140

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينبأ جاسم محمد صالح499142022066051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد477.0ثانوية الرافدين للبناتادبيثراء علي حاكم حسن500132022095007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي مازن لطيف هامل501142021012052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0اعدادية االعظمية للبناتادبيايه جميل عبد علي خميس502132022073009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0ثانوية المعرفة للبناتادبيالنا محمد زياد شكري503142022106026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد475.0اعدادية زينب للبناتادبيورود محمد هاشم عبود504142022110182

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0اعدادية القدس للبناتادبيفاطمه نهاد حسن يوسف505212022110035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيايات حسين ابراهيم لفته506212022166001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية االنفال للبناتادبيهاجر حامد شاكر حسين507102022101075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء كريم جبر دهام508152022044041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0ثانوية الخضراء للبناتادبيدعاء ابراهيم ياس خضير509102022089013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيسمى مالك موفق حميد510132022100026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0ثانوية الزوراء للبنينادبينور الدين صالح عباس سلمان511142021001036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0اعدادية المقدادية للبناتادبيضحى عادل خلف عبدهللا512212022140062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحيدر كاطع حسين حتيف513152021015045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد471.0للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيعلي عبد الجبار جاسم يوسف514122021018047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد فاضل محمود حمد515142021015103

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0ثانوية االنتصار للبناتادبيرواء شهاب احمد صالح516122022126011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد469.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيسجاد اركان عفان جاسم517212021052014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية صفية للبناتادبيهاجر مرتضى عبد الكاظم محمد518142022075246

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد467.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيألليث احمد هاشم حسن519112021181001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيهيثم موسى عيسى لبن520212021273068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيامين مناف رشام عبيد521102021155007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية بلقيس للبناتادبيامنه محمود كاظم مريوش522132022071011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيحسين عباس محمود حسن523212021028006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد464.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمرتضى ابراهيم محرم صخيل524132021009131

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد479.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائياسراء يوسف حمد علوان525182042352002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد470.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهضاب احمد كرجي سحاب526112042084217

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد466.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيديمه هيثم عبد الكريم حسناوي527112042086023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد454.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيايه ناجي صالح مهدي528142042081006
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0ثانوية سومر للبناتاحيائيطيبه رعد حسين احمد529142042072087

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزينب جمعه عبد هللا حمادي530102042094037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد447.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيهمام زمام فؤاد نعمان531212041065136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد442.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيوجدان كريم جميل علي532112042215218

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد441.0اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه كاظم رحيم حافظ533112042127048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد439.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمروج نوري سالم خلف534142042067112

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد436.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد جليل خلف عجيل535152041071145

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم جمعة عريبي536142042132055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد434.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك كمال عبد احمد537122042106020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيآسيا رائد رحيم سعود538192042155003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد432.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيرنين عباس حميد احميد539112042078011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم قاسم حسن خنجر540142042110210

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء سعد جوده حنتوش541132042098065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد425.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيابرار نبيل جمعه غالم542312042063009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0اعدادية النبوة للبناتاحيائياسراء احمد محمود براك543212042145005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمرتضى كريم يودة راضي544142041208235

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيضحى ماجد كاظم شرهان545142042078066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك صفاء كامل احمد546102042110021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيمرتضى عالء شهاب تالي547112041206037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد416.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيكرم الباري حسن عبد الحميد حسن548102041202045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد415.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيغزوان سعدون وادي شرهان549142041048076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد413.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتبارك موسى زغير جليوي550142042086010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد413.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه رحيم عبد الرضا عباس551132042101068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد412.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين خليفه حسين علي552212041007028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد411.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيشهد صفاء عبدالرزاق خيون553192042246072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد410.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره محمد جاسم سعود554112042076097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد418.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين نوري حمد عبد555112051187002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد407.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمصطفى هشام لطيف محمود556212051023046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد394.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينب داود سلمان ثابت557132052107023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد392.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد عدنان شهاب558132051258018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد386.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف عبد الجبار عبد الستار رميض559102051020249

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد384.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيضرغام عبيس سلمان عطيه560232051008038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد381.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيتبارك فراس ابراهيم عيدان561132052093016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد380.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن حمد562112051203221

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد376.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعبدالقادر احمد عريبي صالح563142051001021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد376.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيحنين عالء محمد علوان564112052149006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبراء عيسى عوده ياسين565132042131009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد502.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيسالم صباح صاحب احمد566212041034041

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد486.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيطيبه قاسم محمد مصلح567192042369263

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد475.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائياحمد عيد عبد علي كظيم568232041255006

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد467.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الزهراء جاسم حميد عبيده569112042076176

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد466.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيلمى لطيف جاسم محمد570212042092089

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد462.0ثانوية فدك للبناتاحيائيعذراء راسم محمد حسن571142042070094

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد459.0اعدادية البتول للبناتاحيائيعذراء احمد ثامر رشيد572112042072100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد458.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيآيات رحيم محمد حافظ573222042412001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد457.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء يوسف نعمت فرمان574152042054112

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد456.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه رعد حاتم عبد575142042067026

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد455.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينبأ عدنان خميس جميل576212042097127

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد453.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد علي وسمي ديوان577122041026012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد453.0اعداية المعراج للبناتاحيائيضحى علي سلمان حمودي578102042113069

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد451.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمحمد احمد عواد خضير579192041103045

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد451.0ثانوية فدك للبناتاحيائيمريم راسم محمد حسن580142042070120

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد450.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيارشد عبد الرزاق زيدان خلف581212041005023

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد450.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي كريم حسين جواد582212041030064

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد450.0ثانوية حطين للبناتاحيائينوال محمود محمد احمد583142042068050

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد450.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد غالي584132042105029

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد449.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائياقبال طه نواف عفتان585192042369020

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد448.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائياحسان عيسى عايد مشعل586112041151001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد446.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء ثامر عبد الحسين لفته587112042077038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد446.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيسجى جعفر عويد تبينه588122042104022

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد446.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيزينب عبد النبي خليف داخل589142042136034

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد444.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيقصي سهيل عبد هللا عويد590112041151042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد443.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيساجد مجبل حسين بازول591242041168025

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد440.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياالء عبد الكريم منجي خلف592142042067013

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد440.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائييحيى منذر احمد فياض593192041009353

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد439.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيانوار ياسين عباس جواد594212042263002
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ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد538.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيسبأ كريم نجم خلف595112052129012

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد417.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمنهل نصر هللا ناصر علي596222051036127

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد413.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقياحمد ارياح فليح رزك597142051200007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد407.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسن فاضل حسن بدر598152051018007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد398.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد حيدر متعب حسن599132051004038

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد394.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيمحمد شاكر عبد السادة جالب600132051013018

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد388.0الخارجيونتطبيقيمحمد رشيد احمد محمود601122051400032

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد381.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعماد فرحان احمد محمد602212051011040

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد380.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيالمنتظر احمد كاظم حسون603112051188001

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد378.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعبد الرحمن تركي زبن عرميط604192051082010

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد573.0ثانوية االبتهال للبناتادبيدعاء زهير محمد حمود605222022166018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد570.0اعدادية الزهور للبناتادبياماني سمير وهيب جاسم606142022080007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبياسراء حسين حمد عبد هللا607192022210001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد565.0اعدادية الروافد للبنينادبيقاسم عباس عليوي ويس608112021025038

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد561.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيزينب حاتم محمود طه609122022171004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد560.0ثانوية البطوله للبنينادبيعبد هللا اسعد محمد حسين610212021067017

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد557.0اعدادية حماة للبناتادبينورس عامر نعيم احمد611112022084165

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد541.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبياني يوسف نايف عبيد612152022050006

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد539.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيروز سلمان داود سلومي613262022108011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0ثانوية البطوله للبنينادبيثامر غسان ثامر مخلف614212021067004

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد537.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيأيه ناظم رسن كاظم615132022084005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية السدة للبنينادبيمجتبى ياس خضير عناد616232021016058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد535.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتقى عماد جلوب عاشور617152022049024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد533.0اعدادية السيوطي للبنينادبيسيف طالب علي سلومي618112021054020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد531.0اعدادية عدن للبناتادبييقين عبد الحسين سعودي ثاني619132022106097

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد529.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيابابيل عامر عيسى عبد620102022141001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد522.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيليلى حسين حمد عبد هللا621192022210013

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيياسر محمد حميد نايف622112021205036

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد516.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي عدنان عبد الكريم فارس623212021031018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد514.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد جبار سلمان علوان624122021175026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد512.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيضحى رعد كمر طعيمه625142022146024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد511.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيانور محمود مخلف مهدي626122021176005

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0ثانوية البارقة المختلطةادبياوس خالد محمد اسماعيل627212021258002
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد509.0اعدادية الشاكرين للبنينادبييعقوب محمد مجيد حميد628112021029063

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد508.0ثانوية الغسانية للبنينادبيعباس منذر طه عبود629262021156033

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد504.0اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء علي حسين مخرمش630142022080029

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد502.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيكاظم هادي عنب صليبي631112021164007

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد499.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيآيالف جالل محمد عباس632122022087001

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد498.0اعدادية التقى للبناتادبينورهان احسان فياض حنفيش633112022071106

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد497.0الخارجياتادبيهبه فؤاد خضر حمزة634112022401223

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.0ثانوية االخيضر للبناتادبيسماء سعيد عبيد ثابت635122022116024

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد495.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبيقاسم عقيل عباس سبع636142021203023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد493.0ثانوية العراق للبنينادبيحيدر عادل محمد مروح637142021040012

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد492.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيهناء عبد هللا احمد عبد هللا638122022128028

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد488.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيسجى محمد عبد هللا حمد639122022175003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0ثانوية بابل للبناتادبيايه مخلص جاسب جاسم640122022095003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد486.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيايه فايق رديف كاظم641132022090002

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيهيفاء محمد سعيد اسامه سعيد642132022074046

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيباقر محمد احسان سبهان643122021047019

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد485.0اعدادية حلب للبنينادبيجاسم محمد عبد الرضا فانوس644262021013020

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل عبد الساده هليل شمخي645122021009233

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد484.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه محمد حاتم لعيبي646132022111086

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد483.0اعدادية االمل للبناتادبييسر ناطق عواد وادي647142022144040

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد482.0اعدادية النجاة للبناتادبيبنين علي نمر كاظم648152022042011

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر حردان صباح خلف649142022067139

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد481.0اعدادية الفداء للبناتادبينور علي حسين حسون650142022100112

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد480.0ثانوية الرافدين للبناتادبيساره شهاب احمد لطيف651132022095021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه نزار محمد شالل652152022046075

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد479.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيرشيد دبيس حمادي داود653122021170018

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد476.0اعدادية الكوثر للبناتادبيقدس فؤاد ابراهيم خلف654262022083039

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمد كريم خليل سعيد655112021151056

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد475.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيأيمن خلف ديوان حمد656142021015008

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد503.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيخير هللا عباس عواد عداي657102041154009

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد449.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيوالء حسن علي حسين658112042101058

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد437.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ عباس مجيد حميد659212042136103

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد436.0اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد عسل660112042079038
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد470.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيشهد حميد جبر عكض661112052080009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد543.0اعدادية حماة للبناتادبيزهراء هادي عبيد حسين662112022084079

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء سامي بحت فرحان663152022044034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد524.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزينه خالد علي عبد الساده664112022108054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد517.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمه محمد نجم عبد هللا665112022099042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0ثانوية تل السمر للبناتادبيهاله يحيى سلمان كريم666112022129029

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد509.0اعدادية هند للبناتادبيزينب سعد محسن كاظم667112022079017

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد504.0ثانوية عائشة للبناتادبيشهد علي صيهود عبد الرزاق668112022082022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية االنوار للبناتادبينور بدر خلف نايف669122022104039

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد496.0ثانوية المعرفة للبناتادبيرحاب سعيد عوده جاسم670112022133015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد491.0اعداية المعراج للبناتادبيسجى فيصل كعود محمد671102022113041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0اعدادية حماة للبناتادبييقين اياد عبد هللا محمد672112022084179

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء احمد محمد علي حسين673112022136031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0اعدادية العزيزية للبناتادبيسكينه جبار هاشم زبون674262022110016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0ثانوية البخاري للبناتادبيغفران شكر محمود مصلح675122022108008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد467.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيتقى سعد محمد رميض676112022075006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد461.0ثانوية الكوثر للبناتادبيشذى خضير عبد هللا حديد677102022125015

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد450.0ثانوية الرباط للبناتادبيشهد امين ماجد نايف678112022121047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد448.0اعدادية حماة للبناتادبيتبارك سعد حمزه بعيوي679112022084030

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك عدي حسين لطيف680112022112037

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيجنان مبدر عبد الرضا متعب681112022095035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد445.0اعدادية البسالة للبناتادبيصفاء الزهراء باسم جعفر خليفه682132022092048

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية االمال للبناتادبيمروه سليم نجم عبد683112022070068

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد441.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيوفاء داود سلمان حميد684112022095113

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمينا عالء فليح حسن685112022101058

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد438.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم احمد جاسم محمد686142022134063

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة محمد مرشد ذرب687262022126084

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0ثانوية العقيدة للبناتادبينوره علي عبد عباس688112022074065

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0ثانوية عشتار للبناتادبيحوري جبار عوده عكيل689112022086006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد432.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى جعفر عبد الحسين حمدان690142022075150

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد431.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبينرجس ياسين احمد علي691142022132013

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى هادي فيصل عجيل692142022067089

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد429.0ثانوية االنفال للبناتادبيفاطمه عبد السالم خوام صداع693192022226041
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كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0اعدادية التقى للبناتادبيحنين حميد طاهر غازي694112022071024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد427.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيأسراء فالح حسن حربي695112022095003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد426.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهند جاسم حمد عرموط696102022109125

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد425.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيقبس زياد طارق محمد697112022087020

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0اعدادية الفداء للبناتادبيفرح مالك كاظم عبد698142022100087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب حسام عبيس يحيى699122022090043

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمروه اركان طالق شيحان700112022075038

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0اعدادية حطين للبناتادبيزينب محمود علي جرمط701132022103035

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور الهدى سعد حسين صباح702132022118143

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد422.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيهاجر عدنان حمد يوسف703142022139046

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد421.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى عبد الرزاق عباس عبد الساده704112022076066

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد420.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيحوراء قاسم جاسم حسين705212022151014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد419.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيفاطمة ياسر حسين علي706142022221028

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0اعدادية النصر للبناتادبيصبا كمال ناصر ذهب707122022112075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيليلى محمد شهيد محمد708112022164009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد418.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيرسل علي ياسين كاظم709212022118010

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد417.0الثانوية الشرقية للبناتادبيقمر خزعل جبر جاسم710142022097022

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد416.0اعدادية الهدى للبناتادبيبنين ماجد حميد زاير711152022047019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0اعدادية تماضر للبناتادبيرسل يعقوب جاسم محمد712212022091021

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0ثانوية طيبة للبناتادبيشمس كمال عبد العزيز عبد الجبار713132022116016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد414.0الخارجياتادبيعائشه بشير ريحان عبد714102022401080

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد565.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيشهد احمد جبار حايف715112042217042

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد475.0اعدادية األمل للبناتاحيائينور عبيد جبار علوان716112042065170

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد458.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهبة لؤي سلمان يوسف717112042133075

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية االمال للبناتاحيائيهاله احمد شاكر محمود718112042070166

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد436.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزهراء باسم مزهر كاظم719142042087011

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد433.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسعاد علي كاظم داخل720112042215087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيشهد جليل اسماعيل عبد721112042086041

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد423.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرسل عالء سهم طاهر722112042072053

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد474.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيفاطمه طالب ارهيف شمخي723122052089034

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد369.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيسمر محمد شعيبث مري724152052044025

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد360.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيبلسم علي مخلف كاظم725122052102003

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد383.0اعدادية عمر المختار للبناتادبينور الهدى قاسم محمد عبيد726112022081046
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قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد370.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيايالف هادي حسين عايد727112022150005

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد363.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيميس ياسين سعود عبد728102022109114

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد358.0ثانوية الكوثر للبناتادبيهدى غالب شالل عواد729102022125032

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد357.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيخديجه خالد نوري شدهان730212022107018

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد355.0اعدادية حماة للبناتادبينور احمد سليمان داود731112022084156

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد352.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزهراء علي شوكت سعد732212022133021

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد389.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمنار عامر حميد مرزوك733192042159091

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد392.0اعدادية المسرة للبناتادبيفردوس علي عبد الحسين عاشور734152022041050

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد380.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايات سلمان تركي عباس735132022079004

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد371.0اعدادية الكرخ للبناتادبيمريم كامل خليل ابراهيم736102022076035

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد370.0ثانوية النسرين للبناتادبيشهد فنر رشيد عباس737132022129018

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد354.0ثانوية المعرفة للبناتادبيفاطمه محمد خلف ماين738142022106025

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد390.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيوئام ميثاق هادي ضايف739262042251071

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية العدل للبنينادبيبالل اياد محمد بشير740192021018002

كلية اآلداب/جامعة بغداد435.0اعدادية الكرخ للبناتادبيصبا مؤيد جمال مهدي741102022076024

كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0اعدادية االعظمية للبناتادبيدانيه حسن عبد الهادي عبد المحسن742132022073040

كلية اآلداب/جامعة بغداد431.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيغفران قصي هاشم علي743112022114029

كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيساره عبد اللطيف حسين علي744112022073039

كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0اعدادية حماة للبناتادبيفرح علي خالد عساف745112022084133

كلية اآلداب/جامعة بغداد414.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد صالح كريم جوده746142021027115

كلية اآلداب/جامعة بغداد412.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين علي حسين لفته747152021015039

كلية اآلداب/جامعة بغداد410.0اعدادية المثنى للبنينادبيابراهيم عباس عبد علي748102021022007

كلية اآلداب/جامعة بغداد408.0إعدادية المروج للبنينادبيناجح ابراهيم جميل صبر749142021013157

كلية اآلداب/جامعة بغداد406.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينور باسم حسن حمد750112022087029

كلية اآلداب/جامعة بغداد405.0اعدادية الفردوس للبناتادبيايه جاسم سوادي جعفر751132022118002

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0اعدادية االمل للبناتادبياسراء صبيح حمزه جواد752142022144004

كلية اآلداب/جامعة بغداد403.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيمصطفى عبد خلف دايح753192021110015

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب حسين جاسب هاشم754142022111023

كلية اآلداب/جامعة بغداد400.0اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد وصفي لطيف داود755212021005041

كلية اآلداب/جامعة بغداد399.0اعدادية النورين للبنينادبييونس محمود حسين علي756142021004068

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0اعدادية بغداد للبناتادبيتقى كمال عزيز فرمان757132022070023

كلية اآلداب/جامعة بغداد398.0ثانوية عدن للبناتادبيفاطمة سلمان عبد الكريم سلمان758112022094070

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0اعدادية قباء للبنينادبيبرع محمد برع محمد759152021010006
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كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبياسراء عمر رافع ياسين760102022221005

كلية اآلداب/جامعة بغداد397.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي شاكر حسين جبر761132021012078

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0ثانوية الطف المختلطةادبيابراهيم فاضل عباس علي762212021242001

كلية اآلداب/جامعة بغداد396.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين احمد سلمان عبد الزهرة763142021015024

كلية اآلداب/جامعة بغداد395.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء صبحي جواد صالح764122022090037

كلية اآلداب/جامعة بغداد393.0ثانوية االخيضر للبناتادبيأسراء شاكر محمود مهدي765122022116001

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0ثانوية االعتدال للبناتادبيغفران حيدر ناجي صادق766132022077045

كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0اعدادية طه للبنينادبيسجاد غسان جمعه شبوط767142021177069

كلية اآلداب/جامعة بغداد391.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء عدي حسين عليوي768112022112062

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعثمان عصام اسماعيل محسن769192021010023

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0اعداديه االنوار للبناتادبيامنه قيس محمد حسون770112022085005

كلية اآلداب/جامعة بغداد390.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينادبيعبد الحافظ مؤيد ابراهيم كريم771102021058004

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه علي جوده جاسم772132022077052

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد كاظم موح محمد773122021009265

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0اعدادية الفداء للبناتادبيهالة غالب حسين حسن774142022100116

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم عدنان عامر حداد775112022073064

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيهشام لؤي عبد جهاد عباس776112021180176

كلية اآلداب/جامعة بغداد387.0اعدادية سيناء للبنينادبيكرار علي طالب جابر777132021019032

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيعبد الغني احمد زيدان جميل778122021170025

كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسعد صباح علوان نجم779142021003069

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب محسن راضي يوسف780142022075138

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيشهد خليفه محمد علي781312022081029

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيزهراء رزاق علي صالح782112022128016

كلية اآلداب/جامعة بغداد385.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيسلمان داود سلمان داود783132021021023

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد طارق حسين صالح784192021071037

كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد صالح عبد القادر785112021203139

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيصادق طالل عبد عباس786152041018025

كلية اآلداب/جامعة بغداد448.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك رحيم امهودر محمد787132042118043

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمؤيد جبار حسين محمد788222041274042

كلية اآلداب/جامعة بغداد429.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمنار رياض احمد خلف789112042073083

كلية اآلداب/جامعة بغداد388.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسرى سليم كريم رعيع790102052110050

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيرنا اياد ابراهيم خلف791142022143024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد417.0اعدادية االخالص للبناتادبيشيرين علي محمد علي علي جان792112022112104
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد386.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمآرب كريم احمد سلمان793112022150024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد384.0اعدادية العامرية للبناتادبياستبرق رحيم صالح عبد794102022118003

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد382.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء اسوادي احريجه حسين795112022076043

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينور قيس غانم حسين796112022089080

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيغفران كريم محمد حسين797102022220034

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد379.0ثانوية العامرية للبنينادبيحسن فيصل كزار عمران798112021044004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0ثانوية الحكمة للبناتادبينورا هيثم زكي حسين799102022107042

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد377.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيحسين علي محمد عباس800212021202005

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد376.0ثانوية الحضارة للبناتادبينبأ عوده شاوش علوان801102022108048

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد472.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيرزان عبد العظيم شهاب احمد802132042099018

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد402.0ثانوية حطين للبناتادبيدنيا حسين ماجد حمودي803142022068012

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد392.0اعداديه االنوار للبناتادبيشمس قيس محمد حسون804112022085030

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد375.0اعدادية المتنبي للبنينادبييونس حسن محمود صالح805102021027082

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد374.0ثانوية االبتهال للبناتادبيدالل كريم طنيش رزيج806142022069018

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيمحمد شاكر عمران دكدك807212021355006

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0اعدادية الغزالية للبنينادبيياسر ناصر حسن طعمه808102021008136

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد372.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب مزهر حمود ظاهر809112022072054

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد411.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينة رحيم جفات زوير810152042048108

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/جامعة بغداد361.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيصفا عباس خضير عباس811122052136012

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد422.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزهراء جاسم محمد رضا812142022139020

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد373.0ثانوية مؤتة للبناتادبيامل علي رزاق جبار813112022116004

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0اعدادية بني سعد للبنينادبيرسول عامر كامل محمد814212021008008

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد370.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيديار ضياء جعفر صادق815212022155036

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد365.0إعدادية المروج للبنينادبيعثمان مقداد عبد مضعن816142021013078

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد407.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب حيدر محسن مخيلف817112042072069

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد362.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء وليد سالم حسن818142052111018

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد393.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمصطفى سعد كامل حمادي819142021048095

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد384.0ثانوية البسملة للبناتادبيحنين فالح حسن زمام820112022135009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد381.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيصالح ابراهيم صالح شلش821142021009028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد377.0اعدادية القناة للبناتادبيسبأ احمد حسن علي822132022072019

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد مكي خضير عباس823142021024138

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0ثانوية النضال المختلطةادبيهدى صالح عبد هللا هراطه824112022157030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيآمنه خضير عباس حميد825212022099003
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيجالل اكرم جواد كاظم826152021008028

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد376.0اعدادية الروابط للبناتادبياطياف مصطفى محمد مهدي827192022229005

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمصطفى جعفر كفيل سمير828142021045071

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد375.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه علي تركي عبد بشاره829262022083034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد374.0اعدادية فدك للبناتادبينبأ مثنى عباس هاني830212022156034

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد369.0ثانوية الحمائم للبناتادبيزينب عبد السالم محمد جاسم831212022122010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيمحمد سعدون ماضي سعيد832212021354010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد368.0اعدادية رقية للبناتادبياية زهير داود سلمان833112022069007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0ثانوية بالل للبنينادبييونس حاتم مصعد صعب834102021055048

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0اعدادية االسراء للبنينادبيايوب فائق شهاب احمد835102021011011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد367.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيمالك قحطان فرحان محمد836122022085037

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0اعدادية الرواد للبنينادبيعبد الحسن طالب صبري حسن837212021077072

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد366.0اعدادية المصطفى للبنينادبيغيث محمد كريم يونس838152021009119

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيانتصار ياسين جعفر داخل839142022088004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيليث اكرم جواد كاظم840152021008142

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد365.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبياحمد محمد نغماش ثجيل841142021050002

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0ثانوية انطاكية للبناتادبيزينب حسن غناوي سلمان842212022112016

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد364.0ثانوية الذاريات للبناتادبيزهراء حسين مهدي جابر843212022180012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0اعدادية النضال للبنينادبيعلي منتظر ميثم عبد الكاظم844212021029008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد363.0ثانوية الذاريات للبناتادبينورا حسين مهدي جابر845212022180030

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0الخارجيونادبيرامي اسماعيل كاظم صالح846112021400045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد362.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد نصيف جاسم847142021205084

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0اعدادية النبوة للبناتادبيورده محمد فاضل كاظم848212022145058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيهدى باسم محمود محمد849212022221015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0ثانوية العراق للبنينادبيصادق مهدي فهد صيهود850142021040015

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد361.0اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر محمد فاضل كاظم851212021077047

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد360.0اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين فؤاد جاسم علي852232021011022

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد359.0اعدادية النبوة للبناتادبيعهود فالح حسن علي853212022145041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد359.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد خالد محمد عباس854142021013125

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد359.0ثانوية نور العلم للبناتادبينور موفق حمادي عباس855112022118036

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد359.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيأفراح أسد عليوي كاظم856112022095004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد358.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيطارق عبد هللا حميد فياض857102021024031

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد358.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيمحمد ناصر حسين علي858212021234011
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كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد357.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيابراهيم عودة مريوش مناتي859142021038004

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد357.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيأيات محمد غضيب عداي860112022128001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد357.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيجعفر صادق عبد االمير عصفور861212021260003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد356.0اعدادية المهج للبناتادبياديان رياض زيد خلف862142022102001

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد356.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايات جاسم محمد عبد هللا863142022067017

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد356.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعلي إسماعيل صداع عيد864132021004058

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد355.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمهند كاظم موح محمد865122021202218

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد355.0اعدادية قباء للبنينادبيعلي محمد عبد السالم مكي866152021010045

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد354.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمهند حيدر مدحت عبد الفتاح867142021038161

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد353.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين جاسم رسن مشفي868152021002033

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد353.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي حميد عبد عثمان869152021020081

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد353.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسن كامل جاسم محمد870112021057011

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد353.0اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد طه احمد طه871102021022091

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد353.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرنا لطيف خلف ابراهيم872142022122012

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد353.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيهشام نعيم حسين علي873112021164010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد353.0ثانوية قزانية للبناتادبيحوراء جواد ماهود سلمان874212022104007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد353.0ثانوية الصمود للبناتادبينور محمد حمود محل875142022101035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد399.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحارث عباس مدحت محمود876102041022026

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد384.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء محمود تايه فرج877212042132025

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد382.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد صباح حسين صالح878112041016098

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد381.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيدعاء ابراهيم خليل حسن879122042114021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد380.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيرنا عباس جبار شبيب880142042152008

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد335.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيسجاد عبد الرزاق عباس عبد الساده881112051020032

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد331.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيكوثر يحيى زعيان احمد882232052095019

كلية األعالم/جامعة بغداد553.0ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء قتيبة رزوقي حمودي883142022101011

كلية األعالم/جامعة بغداد461.0اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم قيصر احمد فليح884102022119027

كلية األعالم/جامعة بغداد451.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيسماح مجيد جديع صايل885122022100019

كلية األعالم/جامعة بغداد444.0اعدادية البشير للبنينادبيعباس سالم عبد غائب886142021036045

كلية األعالم/جامعة بغداد443.0اعدادية طه للبنينادبيكرار سعد فرحان حسن887142021177128

كلية األعالم/جامعة بغداد435.0ثانوية االمال للبناتادبيطيبه مؤيد عبد الواحد خلف888212022153040

كلية األعالم/جامعة بغداد434.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرار قاسم عبد سلمان889142021005043

كلية األعالم/جامعة بغداد432.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى فائز اديب حمزة890112021011087

كلية األعالم/جامعة بغداد431.0ثانوية اليرموك للبناتادبييسر مناف مهدي صالح891102022093020
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كلية األعالم/جامعة بغداد430.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيديار صالح علي حمد892102022155004

كلية األعالم/جامعة بغداد426.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيشمس فتاح محي الدين فتاح893132022282018

كلية األعالم/جامعة بغداد426.0ثانوية العزة للبناتادبيياسمين فراس طه محمد894112022060032

كلية األعالم/جامعة بغداد426.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمعصومة عقيل مدهوش عطية895122022127103

كلية األعالم/جامعة بغداد425.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيمينا علي مؤيد سعيد896112022067058

كلية األعالم/جامعة بغداد453.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى صافي جاسم قاسم897212041278125

كلية األعالم/جامعة بغداد406.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقياحمد عدي سمير عمر898112051016012

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد392.0الخارجياتادبيسؤدد محمود عبد حمود899112022401101

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيداود خضير سيد شايع900262021017027

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد383.0اعدادية الرواد للبنينادبيليث حسين علي فاضل901212021077126

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد376.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيهدى عبود ابراهيم علي902192022210016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد372.0ثانوية القدس المختلطةادبيعبد الغفور نجم عبيد حسين903112021168004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد372.0ثانوية الحريري للبناتادبيسميه احمد سليم عبد904142022137020

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد367.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسن علي صدام صالح905142021003024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد366.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى خلف خماط كعيبر906142021037217

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0ثانوية عشتار للبناتادبياستبرق احمد حمد نصيف907112022086001

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد364.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد حماد مطر حسن908102021027004

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد363.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي ستار جبار عيسى909142021036062

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد360.0اعدادية االنتصار للبناتادبيعائشه زهير خزعل مهدي910132022091072

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد359.0ثانوية الطاهره للبناتادبياسراء حميد رشيد ضاحي911112022098003

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد358.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى حيدر سعود نعمه912142021019180

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد358.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي رعد حمزه علي913262021176055

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد355.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمهيمن خليل ابراهيم خليف914112021203232

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد355.0اعدادية التعاون للبناتادبيايه محمد جميل شهاب915112022105013

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد422.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيملكه وليد فليح حسن916112042086067

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد392.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائياسامه رياض عباس عبد اللطيف917192041001017

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيأنفال خضير عباس محمد918212042190009

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد384.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيغسق ليث مكي صادق919212042248024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد382.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد الملك عدي يحيى محمد علي920102041205084

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد381.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيحنان زهاء فارس صالح921102042120030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد380.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيدنيا عدنان ناجي عبيد922122042100016

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد349.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيحارث احمد حسين علي923112051016030

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد342.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيأيات علي طارق مهدي924112052073001
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كلية الطب/الجامعة المستنصرية608.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيالمرتضى علي جميل حذيه925222041080009

كلية الطب/الجامعة المستنصرية603.0اعدادية رقية للبناتاحيائيدالل عمر نصيف جاسم926112042069014

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد جاسم محمد927112042126019

كلية الطب/الجامعة المستنصرية602.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيكرار حيدر علوان محيبس928222041039102

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.1الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيرقيه صالل مهدي صالح929102042100047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيصفا جمال جليل هاشم930222042421083

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيحافظ فاضل عبيد ليلو931112041042020

كلية الطب/الجامعة المستنصرية601.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائياشراقه محسن هادي وحيد932262042121001

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.9ثانوية المسرة للبناتاحيائيجنان عماد عبد الكريم علي933112042193008

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.5ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيمعاذ طه سرحان عبد934192041110048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم مهند خليل رجب935232042142289

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيدعاء طالب صباح حسين936192042383063

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عماد عبد الكريم عبد القادر937212041004039

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد سلمان برهان عبد الحسين938182041006140

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيصهيب فراس قاسم عبد الكريم939192041114047

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث خماس عبد هللا940142041016057

كلية الطب/الجامعة المستنصرية600.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس حسين941212042150031

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينورهان نبيل عبد الواحد محسن942132042121239

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائينور الزهراء حسين سليم عبد الحسين943212042148081

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيفالح سعد لويحض دعيبج944222041359032

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي خضير عباس جاسم945152041001073

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيابراهيم خالد سرحان عبد946192041009005

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيصادق حسن طعيمة غركان947222041359048

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيماريه فاضل سلمان حسون948102042221087

كلية الطب/الجامعة المستنصرية599.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك مقداد عباس عبد الوهاب949212042137039

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيساره مهدي عبد الجليل خليل950102042084019

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية594.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيريام سعدون ابراهيم عبد951112042062038

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية المتميزيناحيائيهمام حسن حيدر قيصر952132041016122

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية592.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيرحمه باقر محمد نصيري953142042089018

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمالك ماجد حامد محمود954112042076160

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية591.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعمار نصير توفيق محمد955142041009065

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية591.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس عنيد956132042071077

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية597.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمرام مهند مهدي محمد صالح957112042103075
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كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية595.4المنصور- ثانوية المتميزات احيائينور الهدى عالم عبد اللطيف حسن958102042078201

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية595.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الوهاب عبد الرزاق959102042086029

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية591.5الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعثمان كاظم مهدي كاظم960102041028097

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياميمة خالد حميد حسين961212042121019

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيايه ستار عويد عبود962122042110014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم عالء نجم عبد االمير963102042118112

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم رياض يوسف عبود964102042120094

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية589.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيسمر محمد طالع مهدي965112042064048

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.5ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيآيه احمد عبد االله عبد الوهاب966132042134002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيمحمد علي راضي العيبي967112041041015

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية588.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيماريا ياسين خضير ابراهيم968112042100022

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية587.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينهال حميد رشيد فرحان969172042237146

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية554.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعمار عدي محي الدين شمس الدين970112051006107

قسم العمارة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعبد هللا حميد محمد عجرش971192051058015

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية523.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيبهاء عبيد مطر محمد972222051314018

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحيدر نمر محمد علي973212051026010

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد علي مسلم حسين زين العابدين974172051124048

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيتبارك عالء ناصر حسين975102052107001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيايه محمد حسن ناهي976122052098011

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيطه محمد مصلح عبد977112051049062

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمالك عدنان فرعون علوان978142052134017

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية488.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمد ماضي نواف حسن979192051341089

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية476.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحمزه زهير حسن عبد الحميد980102051020070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية475.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيشهد عمر حميد رشيد981112052110031

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيماجد احمد عبيد سلمان982112051018108

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيالحسن ياسين كريم احمد983122051031019

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياحمد قاسم محمود فيحان984112051021015

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي توفيق حميد محمد985102051019072

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقياحمد ازهر منصور عبد الكريم986162051028002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرقيه فاروق جاسم محمد987112052073025

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيصدام سالم احمد خلف988192051007024

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيفالح حسن حسين مطرود989122051005028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية556.4الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى طالل عبد القادر احمد990102041002166
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية547.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعباس محمد شهاب احمد991212041008062

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية546.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمهدي عادل شنيف جاسم992212041065131

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية544.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيخديجه عبد الكريم موسى كاظم993112042076042

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية533.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفرح غني محمود مطر994262042120183

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية531.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه هادي مهاوي عبد علي995142042100124

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعادل حسن مصطفى حسن996172041124078

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية النبوة للبناتاحيائينورس صدام عبد الوهاب ياسين997212042145156

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية528.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيامنه عامر عبد الوهاب عبد الفتاح998142042103002

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح الدين حسن جعفر999122051030069

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى سعدي كريم عبيد1000102051016073

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيسماء لؤي كريم محمد1001212052294035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية509.0ثانوية النضال للبناتاحيائييمام علي جبر شناوه1002102042102052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية النبوة للبناتاحيائينبا علي حسين جاسم1003212042145148

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية493.0اعدادية السويس للبنيناحيائيطه حكمت علي خليل1004132041006026

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد حميد فهد حمد1005212041009213

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية491.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب شاكر كاظم عيسى1006102042096039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيبنين حيدر عبد هللا كريم1007212042117008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية486.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيكرار عماد جلوب عاشور1008152041071283

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد علي امين مهدي امين1009132041023064

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب عباس فاضل محسن1010132042070123

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر عناد صلبوخ1011272042086005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية477.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيابراهيم عالء عبد الكاظم عوان1012132041014001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقييوسف اسعد عبد الهادي شرهان1013112051021131

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيذو الفقار عبد علي كعيد فرحان1014152051017020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيحسين سعيد اسد كاظم1015132051002021

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعلي راضي محمد نصيف1016102051011050

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم حسين سليمان1017192051009068

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتتطبيقيايه لؤي محمود علوان1018132052127001

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيساره داود سلمان داود1019132052079017

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحمزه وصفي خلف نجم1020192051020024

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد حسين1021122051202002

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية419.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد العزيز محمود وحيد ناجي1022142051017045

قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيايمن طالل محمد رشيد1023102051014022
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قسم الطرق/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية415.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء عباس ضيدان شواي1024282052059033

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية545.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيروال باسل عزيز سلمان1025102042086033

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائياحمد قاسم محمد فاضل1026212041018002

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية501.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزبيده ليث حميد حسين1027212042119018

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية499.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيفاطمه جعفر عبد هادي1028132042075034

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية498.0ثانوية السجى للبناتاحيائيموج رائد حكيم عثمان1029112042138028

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه محمد كريم ابراهيم1030132042070162

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيليث عماد ابراهيم فهد1031192051028035

قسم المواد/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية415.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيابراهيم زاهر حمود حسين1032152051017001

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية411.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيوساف محسن نجم منصور1033232051256090

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيابرار منذر خليل ابراهيم1034112052062002

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية398.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد محمود بارود كمر1035142051021007

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيزينب مهدي جاسم محمد1036112052065030

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي رافد جواد حفيني1037112051049083

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعباس علي عبد هللا كريم1038112051008030

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية رقية للبناتتطبيقيغسق علي غضيب راضي1039112052069011

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقياحمد رضا كريم دعير عبد1040142051169003

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه صباح حميد عباس1041132052080023

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيالقاسم مهدي عباس حسن1042112051008010

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية394.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيكوثر احمد هاشم حسن1043102052077022

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية394.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيفارس حاتم حنفيش محمد1044102051205116

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيتقوى نمير عبد المجيد عبيد1045102052110019

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيجواد احمد محمد مجيد1046102051018004

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيفاروق جبار كاظم علوش1047122051206076

قسم البيئة/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيمريم ياسين خضر سعود1048102052110083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية566.0ثانوية المروة للبناتاحيائيساره محمد علي عباس1049212042158025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرنده حسن علي حسين1050132042093054

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين ميثاق عبد العباس حسين1051152042047031

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية532.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهبه طه ياسين محمود1052192042189205

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية528.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد هللا هيثم جبار صاحب1053132041030045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى ثائر غازي جاسم1054132042118268

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية509.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائييقين هاشم مهدي خلف1055192042189222

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيريام محمود كاظم محمد1056112042164003
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيه زيد حسان علي1057212042098008

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيزهراء عباس كاظم رسن1058112042116017

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيطيبه اسامه فايق خزعل1059112042104046

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسن علي شهاب احمد1060212041002035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية501.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين يسر محسن حميدي1061132042118040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية500.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيجنات ليث عبد الحسين ناصر1062102042089010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء موفق كاظم عاتي1063152042054110

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبا حيدر علي طعمه1064152042040129

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية498.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيديار احمد رشيد غفور1065202041303081

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد احمد درع فرحان1066192041009243

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية البتول للبناتاحيائيدنيا خير هللا ساير عامج1067112042072044

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الروافد للبناتاحيائياضواء ماجد حامد خليفه1068192042198011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية يافا للبناتاحيائيدعاء فرج وهم عاتي1069132042107038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيأيالف غازي خليفه حردان1070192042133002

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية قريش للبناتاحيائييقين جمعة شاحوذ سميط1071192042158095

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية االمال للبناتاحيائيشهد احمد راضي جاسم1072112042070085

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء حامد ناصر عبود1073112042079035

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية494.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيتبارك مجيد مجبل عبدهللا1074192042189042

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية492.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعائشه اكرم جبير خليل1075192042383120

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسميه عالء محمد عباس1076102042090062

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينور نجم عبد ظاهر1077142042196102

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائينوال كاظم عبد هللا حسين1078212042160047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعباس مزهر مجبل صادق1079122041025043

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية490.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيبراء جبار ياسين احمد1080102042101022

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد عامر محمد فنيص1081142041018009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحيدر هادي صالح كريم1082142041048025

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمنن عباس حسين سلمان1083152042048163

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء علي عبد الصاحب محمد جواد1084122042109060

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.4ثانوية المتميزاتاحيائيايالف صالح مهدي جسام1085112042113015

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية487.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمة خالد علي حسين1086192042189144

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرقيه رعد بهلول حمزه1087132042091047

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية484.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيسبأ قاسم علوان خضير1088112042082019

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيام البنين موحي شاكر جعفر1089132052109001
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كلية العلوم/الجامعة المستنصرية439.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيمهدي علي مطشر شرباك1090142051208038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية417.0الخارجيونتطبيقياحمد عاطف عباس مفتن1091112051400006

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية415.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيطيبه صالح خضير عبد هللا1092102052091026

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية414.0المنصور- ثانوية المتميزات تطبيقيمالك سعد عبد الرحيم عارف1093102052078005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمكرم عبد القادر صبيح نوري1094132051001100

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية412.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيفاطمه عماد عبد العزيز حسين1095122052108013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية410.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عباس فاضل ابراهيم1096142052196013

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية408.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيزهراء نظام محمد عبد الغفور1097142052112010

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية407.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر عباس دهش1098112051206024

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية407.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيحسين شهاب احمد مهيدي1099212051272034

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقياية عماد جميل خليل1100132052091005

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية406.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين سلمان1101262051012040

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعبد هللا عبد الستار شهاب احمد1102212041248022

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمريم عمران سامي عبد اللطيف1103142042090092

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية450.0ثانوية السجى للبناتاحيائيمريم حسن عبيد محمد1104112042138024

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرايه عامر يوسف محمود1105182042183050

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرباب عامر عبد الرضا فانوس1106262042108034

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم جواد كاظم عبد الحسين1107122042112213

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيسلوان اسهيل فرحان شحاذه1108102041010009

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية434.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائينور الهدى محمود سويف عباس1109132042227013

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية433.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيصفاء حاكم عبيد راجي1110142041019043

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية401.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد حسن هادي فاضل1111112051026005

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيجاسم هادي صابط علي1112152051018006

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقينور احمد طه طارش1113112052082026

كلية القانون/الجامعة المستنصرية515.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيحسين عدنان أعنيد حسين1114112021200033

كلية القانون/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية البتول للبناتادبيسالي سعدي خضير محمد1115112022072058

كلية القانون/الجامعة المستنصرية513.0اعدادية البيان للبناتادبيدعاء محمد عباس علي1116102022096035

كلية القانون/الجامعة المستنصرية513.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيشهد كامل حسين علي1117122022102065

كلية القانون/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيتبارك عقبه نافع زكي1118132022112011

كلية القانون/الجامعة المستنصرية512.0ثانوية الزهراء للبناتادبيردينه جودت صالح ابراهيم1119112022088013

كلية القانون/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي هاشم محمد حلوم1120102021027055

كلية القانون/الجامعة المستنصرية508.0اعدادية عدن للبناتادبيمالك فالح عبيد علوان1121132022106075

كلية القانون/الجامعة المستنصرية505.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعبد هللا رائد محمد منصور1122112021180081
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كلية القانون/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية البيان للبناتاحيائيهدى لفته ثويني محيبس1123102042096080

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية477.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيسرور برهان ماجد اسماعيل1124212022290019

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد فالح حسين شامي1125152021003046

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية429.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد صاحب داود سلمان1126132021024100

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيابو القاسم عادل حسين نايف1127142021026006

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيكرار شليهم حميدي مناحي1128122021200104

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية424.0ثانوية الهداية المختلطةادبيفاطمة محمد خلف احمد1129212022262012

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية419.0للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيطه علي حميد جاسم1130122021018035

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية466.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيسلمان داود سلمان مهدي1131212041004058

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية392.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيعلي عالء الدين سالم عبد االمير1132122051008010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية زينب للبناتادبيمالك غريب فاكر خضير1133142022110149

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد عواد حنتاو علوان1134212021074005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيعبد الفتاح سلمان عباس محمد1135212021279032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0الخارجياتادبيزمن عبدالحسن عبدهللا مطلك1136152022401057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية المسرة للبناتادبيعذراء قاسم تعبان عداي1137152022041046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية البراق للبنينادبيكاظم رحيم كاظم سعد1138152021002132

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى خالد جمال عبد الجبار1139132021029070

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية460.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيصدام حسين علي سرحان1140102021024030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعثمان عبد هللا محمد احمد1141122021208027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية النسرين للبناتادبيضحى طالب جاسم حساني1142132022129019

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية458.0اعدادية الخضراء للبنينادبييحيى احمد محمد علي1143102021013068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي ستار جبار درويش1144142021026072

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيموسى حسام جاسم محمد1145212021050027

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ياسين عباس حمادي1146102021027057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد هللا عالء جميل محمد1147132021009080

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية القناة للبناتادبيامنه محمد شكر محمود1148132022072004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيزين العابدين احمد عبد مصطاف1149262021015032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبياريج كاوه كريم صالح1150212022151002

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيوجدان سعد ناصر محمد1151142022067146

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية جرير للبناتادبيرباب صادق محمد فؤاد فيضي1152122022089020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية شط العرب للبنينادبيصهيب جبار داود حزام1153132021045046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد الرحمن خلف محمد خلف1154212021038057

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمصطفى ربيع كاظم حسن1155152021005077
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية الكوثر للبناتادبيهبه سالم عذاب صنكور1156132022122046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية451.0اعداية المعراج للبناتادبيامال فيصل كعود محمد1157102022113005

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية451.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينه اسعد غالب احمد1158122022092040

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية العقيلة للبناتادبيسلسبيل كريم قاسم راضي1159152022040077

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمة صباح محمود جاسم1160132022070060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية449.0اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد حسين جمعه كريم1161152021001052

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيرامي حاتم عبد حمد1162122021175009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزينب جالل احمد عبد الرحمن1163112022073036

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمحمد هادي حماد مخلف1164102021040038

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية البتول للبناتاحيائينورا حمد محمد حمد1165112042072141

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية410.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي محسن عبود جوده1166122041049008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية407.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيحيدر احمد علي حسين1167112041008014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمينا صاحب فاضل عباس1168112042149058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية العزة للبناتاحيائيحنين كريم جبار عبد الساده1169112042060007

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيمريم قحطان عدنان محمد1170142042117059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعثمان عطا هللا مشتاق احمد1171212041008067

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية404.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيغيداء كمال حسين علي1172192042369282

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن احمد محمد1173212042181015

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد فاضل مصطاف عادي1174212041002011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية402.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرضا سبع خميس1175212041273085

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية401.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيهدى صباح اشميل خلف1176142042100160

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيكرار هاني هاشم زاير1177132041045037

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيبهاء جواد علي جميل1178142041003018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيعلي اثير حمزه مهدي1179232041064003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيقدس محمد خليل ابراهيم1180102042221083

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهديل احمد كاظم علوان1181212042190059

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية396.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيصدام حسين نجم سهيل1182112041156044

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد احمد عبد الكريم1183132041005026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية392.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيطيبه حاتم علوان حمودي1184122042090047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسن عبد العزيز طاهر شبيب1185212041002033

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية390.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيطه بيات عبدهللا عبد1186192041359026

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيأحمد عبد هللا كامل مجيد1187182051005004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيسجاد ماجد امين محمد علي1188142051200061
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية373.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد عيسى محمود عيسى1189102051016065

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي محمد جواد وبر1190152051013053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية369.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعبد هللا هادي حسين علي1191142051027046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية368.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيياسمين سرمد ياسين فرحان1192102052095034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية368.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيدانيا احمد مجيد حسون1193132052079007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية رفيدة للبناتادبيشمس نزار كامل احمد1194112022106039

كلية التربية/الجامعة المستنصرية474.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبياطياف محمد راضي رجابي1195132022281002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيدعاء احمد مجيد حسن1196212022238002

كلية التربية/الجامعة المستنصرية462.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيأسراء حمود مطر عليوي1197132022123001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية458.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبينبأ رباح سليمان شويش1198212022231011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية457.0ثانوية قرطبة للبناتادبياديان خير هللا علي عطيه1199232022126001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي فيصل غزاي صيهود1200142021201175

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء حبيب عبد النبي ديوان1201152022058037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية السياب للبناتادبيسجى حارث عمران موسى1202102022077018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء احمد محسن كريم1203132022109013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية453.0ثانوية االنتصار للبناتادبيسمية عماد اسماعيل ابراهيم1204122022126016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمحمد سعد حدود عبد هللا1205112021057067

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيرفل علي محمد جواد كاظم1206132022284006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية الفردوس للبناتادبيجيهان عبد الكريم ناصر حسين1207132022118025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيجالل علي جالل شعالن1208222021301003

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين موحان فالح كريدي1209142022115011

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى اسعد محمد دواي1210142022110162

كلية التربية/الجامعة المستنصرية443.0اعدادية المثنى للبنينادبيحذيفه مهدي صالح مهدي1211102021022030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيمنتهى دعدوش منصور حسن1212262022138020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية الفردوس للبناتادبينباء رياض فاضل راضي1213132022118134

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية السيوطي للبنينادبيامجد مؤيد مشعان علوان1214112021054007

كلية التربية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية االستقامة للبناتادبينوره علي عباس حسون1215152022058094

كلية التربية/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيوسام حسين علي جاسم1216232021073030

كلية التربية/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء سمير عبد حويت1217152022056037

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعبدالقادر ابو بكر ابراهيم علي1218142021061061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسيف حسام كريم فرحان1219122021048052

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية الفارابي للبنينادبيوسام ثامر حسين فيروز1220212021026061

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية الضلوعية المسائيةادبيضحى قيس ذياب احمد1221182022331021
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيحيدر محمد مبرد حبيب1222102021152004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمالك رائد جاسم عطيه1223112022077043

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية بالل للبنينادبيكمال هاشم محمد ابراهيم1224102021055035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية الكرار المختلطةادبيأوس نعيم عدنان مصطاف1225112021165001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيعلي عناد حسين احميد1226212021351010

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية يافا للبناتادبيفاطمة هيثم محمد درويش1227132022107114

كلية التربية/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه فؤاد احمد جوهر1228112022135025

كلية التربية/الجامعة المستنصرية459.0اعدادية النور للبنيناحيائيهمام هاشم رهيف حسين1229122041026188

كلية التربية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيقلب الدين صبيح عبد بريدي1230152041005087

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشروق عماد منذر عبد1231212042140149

كلية التربية/الجامعة المستنصرية433.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمها عزيز دلف عبيد1232112042080142

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيسارة مصطفى رشيد سليمان1233132042110014

كلية التربية/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيرقيه احمد حسين علي1234112042086027

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية المروة للبناتاحيائيرؤى قاسم محمد امين سلمان1235212042158015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيمالك فالح حسن تومان1236102042108095

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء صباح محمد خماس1237132042118009

كلية التربية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب خيري عبد سلمان1238142042100074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيبسام حمزه عاشور جاسم1239112041025012

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيعذراء عدنان عباس علي1240192042246083

كلية التربية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيسما صباح صبار علوان1241132042110016

كلية التربية/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيزينب رسول قاسم علوان1242212042231005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية425.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسين علي فالح1243152051071121

كلية التربية/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحمزة كريم سرحان مزبان1244142051201091

كلية التربية/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيرغد صالح ظاهر عباس1245132052111015

كلية التربية/الجامعة المستنصرية376.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمحمد كاظم زغير لعيبي1246132051026035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا حسين شاكر محمد1247102051013074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية505.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتادبينور هللا أزهر حامد عيسى1248132022125005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية419.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبييوسف عامر جبر حافظ1249142021003145

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء فوزي جبر كاظم1250152022055039

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية410.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيفارس صالح عبد المهدي علي1251132021012089

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية402.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمنتهى بداي مجمان جميل1252152022049080

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبياستبرق خليفه عبد خلف1253132022079001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0الخارجيونادبيمصطفى عباس جواد كاظم1254152021400167
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كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية399.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبينبا ماجد حسن حسين1255152022061004

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية الناصرة للبناتادبيعلياء تحسين عليوي كاظم1256142022133059

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيروان غسان عبد الكريم محمد1257112022095050

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية الصديق للبنينادبيقصي احمد عبد هللا ذياب1258122021023028

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية396.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد سمير اسماعيل جليل1259142021019157

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية البشير للبنينادبيمرتضى كاظم عبيد معارج1260142021036108

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية ابابيل للبنينادبيياسر عزيز جاسم حمد1261132021011117

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية الفكر للبناتادبيمريم ماجد جاسم حمادي1262152022056066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية386.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياديان فاضل خضير عبد1263142022067001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية385.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيسيف صادق علي فالح1264152021074055

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية384.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين مهدي عبد الحسين مطر1265152021072066

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0ثانوية عشتار للبناتادبيدعاء صالح مهدي صالح1266112022086007

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب محمد فالح نعمه1267142022143032

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى آياد ضياء عبد الرزاق1268132022071078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0اعدادية يافا للبناتادبيأيه سالم فهد خليفه1269132022107002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية382.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمنار غازي يسر خلف1270142022115070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0ثانوية االعتماد للبناتادبيتمارا شتوي مظلوم علواش1271142022191015

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0الخارجيونادبيسلوان طالب محمد عبار1272132021400045

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء علي مطشر جايد1273152022047051

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية الروابط للبناتادبيايه ضياء خضير علي1274192022229010

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى محمد شاكر عبد الرضا1275152021007258

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0ثانوية الكراغول للبنينادبيعبد الخالق محمود مهدي صالح1276192021092006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية381.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه حمزه خلف منصور1277142022067022

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيشهد عامر حميد محسن1278132022285024

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية380.0 تموز للبنات14ثانوية ادبينور الهدى اسعد مايع كريم1279142022071070

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية379.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيآيات خضير مخلف فرحان1280102022092002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0ثانوية سومر للبناتادبيسجى فوزي حالوب ساهي1281142022072057

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيعذراء نجاح شويش كعفور1282132042126054

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيامير ماجد لطيف اسماعيل1283232041011006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية418.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيفرح عادل سليم ابراهيم1284142042125043

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي نجم عبد هللا جالي1285132051005053

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية417.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرسل احمد محمد احمد1286322022030017

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبييوسف ساجد صالح بريسم1287212021065093
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قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية378.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي قاسم هاشم جميل1288122021009192

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية377.0اعدادية العراق للبنينادبيكرار ناجح عبد هللا خلف1289122021009220

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية الخمائل للبناتادبييسر نبيل مسلم جليل1290122022127124

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية537.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيتماره صباح شعالن عبدهللا1291192042192010

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية العزة للبناتتطبيقياسيا هاشم علوان حسين1292122052118004

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0ثانوية الندى للبناتادبيضحى حقي اسماعيل سكران1293142022302047

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية الفاروق للبنينادبيحسين علي عبود منصور1294132021014022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيهاله سعد طه سكران1295122022231062

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية367.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيإبراهيم احمد عبود حسن1296192021101001

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية365.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي اياد عبد علي1297102021009035

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية350.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتتطبيقيزهراء كريم محيسن مصيخي1298152052049003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد الرحمن احمد اسماعيل جاسم1299102021041032

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية474.0اعدادية السيوطي للبنينادبيمحمد مهدي قصاب حايف1300112021054040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية البواسل المختلطةادبيبنين حازم صفوك هادي1301232022174006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية هند للبناتادبيمريم صبار مهدي صالح1302112022079031

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة فالح كذة طلفاح1303102022125020

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية447.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسجاد طالب عبد الحسن مظلوم1304142021032025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمصطفى شهاب محمد هديب1305192021012058

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الخنساء للبناتادبيجنات حسن جحيل كريم1306132022094011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية العقيلة للبناتادبيآن علي داود صباح1307152022040001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياحمد علو عطا هللا حمد1308112021053008

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء علي ثابت مشجل1309142022075114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد محسن جبار سعيد1310142021028083

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيمنار صباح نوري صابر1311142022222086

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعلي محمود علي محيميد1312102021041045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمصطفى كريم حميد محسن1313112021202067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية419.0اعدادية الشاكرين للبنينادبييوسف احمد سليمان داود1314112021029065

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية418.0ثانوية البطوله للبنينادبيسيف جاسم محمد علي1315212021067013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء عماد جبار عيال1316142022133042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0ثانوية خير االنام المختلطةادبياحمد حذيفة سربوت عودة1317112021166002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية العامل للبنينادبيامير عباس عبيد عباس1318112021015010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية417.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد جمعه ضمد كريدي1319142021008079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية415.0الخارجيونادبيعبد هللا صاحب حسين علي1320122021400077
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتادبيمينه محمد مجدي محمد1321132022125004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيرانيه حيدر رياض عبد المنعم1322112022073028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية412.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيراسم محمد سلمان علوان1323212021260006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية410.0اعدادية النجاة للبناتادبيعلياء حسين سماري صابر1324152022042055

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمحمد ثامر فزع طالب1325112021203187

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0الخارجياتادبيشيماء عبدالقادر علي عباس1326212022401056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0اعدادية بغداد للبناتادبيتقى قاسم برهان كزار1327132022070022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية408.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيحمزه عامر حمرين خشف1328212021062016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية407.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء حسن عبد الرزاق رسن1329132022098068

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية المشاهده للبناتادبيقبس علي عبد محمد1330122022080028

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيشاهر كنعان نجم يونس1331212021282014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد كريم مزيون كانون1332142021012074

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية بالل للبنينادبيمحمود حاتم مصعد صعب1333102021055040

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن رزاق سعيد حديد1334192021350073

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرويده خماس ثامر فهد1335142022222041

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية404.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيوليد الكعبة احمد جاسم غالي1336122021204022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيايمان عوده ينزار جباره1337212022100006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية العامرية للبناتادبيهديل احمد محمود علوان1338102022118064

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0اعدادية المستقبل للبناتادبيسرى زيدان خلف ربيع1339112022101034

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيادهم كمال جهاد مهوس1340102021162003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية401.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيياسين محمود ياسين علي1341212021062053

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0ثانوية مأرب المختلطةادبياكرم احمد حسين عبد1342102021158004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية البشير للبنينادبيكرار صدام صبيح سلمان1343142021036079

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبياحمد عبد ابراهيم عواد1344192021350012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0ثانوية مؤتة للبناتادبينبأ عصام خورشيد عبد المجيد1345112022116035

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيجواد كاظم عبد حسون1346102021024016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0ثانوية الرتاج للبناتادبيمريم حسين محمد عبد1347142022121043

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية397.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيدانيه ماجد محمود سلمان1348112022068016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيرسول حسين مصحب عفتان1349112021052029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية395.0اعدادية التضحية للبناتادبينور عصام رشيد ابراهيم1350122022091042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0ثانوية المودة للبناتادبياالء صالح مهدي عباس1351212022132002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمود حسن علي صالح1352192021012052

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية البارقة المختلطةادبيحسين نصير صالح محمود1353212021258006
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية االحرار للبنينادبياشرف مروان خضير ابراهيم1354112021051006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية392.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد منذر عبيد دبيس1355112021189109

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيأمجاد حيدر نعمه محمد1356112022089006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية المستقبل للبناتادبيآية سعدي محمد عاكول1357112022101001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيسعد معاد محمد عبد الرحمن1358132021008067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه حسن حنظل عطيه1359142022140017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبة عبد الكريم ابراهيم حسون1360102022109085

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيحسين حسن عليوي عبد هللا1361192021350042

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية434.0ثانوية سارة للبناتاحيائيزهراء ازاد حميد محمود1362212042123027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية406.0ثانوية قريش للبناتاحيائيضحى حسن علي عبد1363192042158056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية405.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعفراء خالد عزيز عباس1364212042138121

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية403.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيداود سليم عبد كاظم1365322041010030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية400.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك حسين حسن كطوف1366152042044029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيمحمد علي حردان حسن1367192041063022

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية396.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد حسين علي كاظم1368152041001006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية394.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهدى شاكر حسين حمادي1369212042098243

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيفرح عبد الكريم محمد هادي1370122042123017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية390.0ثانوية قزانية للبناتاحيائينور رائد اكرام قاسم1371212042104045

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيسيمون محمد سعيد برغش1372212042084012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايات كاظم حاتم عبد هللا1373132042118004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية389.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيياسمين حسين منصور مبارك1374212042105119

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0الخارجياتاحيائينور الهدى حيدر عبد صباح1375112042401159

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0ثانوية قزانية للبناتاحيائينورس ابراهيم خليل خضر1376212042104047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية386.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيعلي رحمان مجباس نجم1377232041192027

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء كاظم حاتم عبد هللا1378132042118127

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية فدك للبناتاحيائيهدى علي عباس مجيد1379212042156081

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمة ضرار كاظم حمودي1380102042086067

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية385.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحمزه محمد حسين علي1381122041013013

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيرسل فارس جدعان عفين1382212042172029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيصهيب عبد الرحمن ياسين حمادي1383132041256019

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية383.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيايالف حسين احمد حسين1384262042144016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية398.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد عبد الوهاب عبد الستار احمد1385142051015054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية375.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد الرحمن فالح خلف عبود1386112051018071
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كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية358.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين دلي صافي1387142051208016

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية355.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهديل ابراهيم شايع سموم1388132052094025

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية350.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيزينب نظام محمد عبد الغفور1389142052112012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية349.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعبد الرزاق موسى رزاق خفيف1390222051302069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية347.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد كاظم1391142052145018

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية346.0الخارجياتتطبيقيدنيا ستار عبد االمير عبود1392122052401012

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية368.0اإلعدادية المركزية للبناتادبياساور جعفر عبد الواحد هادي1393142022143001

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية357.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء محمد خلف جاسم1394122022134043

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية348.0اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك صالح محمد شوير1395142022076021

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية342.0ثانوية التفوق للبناتادبيشيماء حربي عبد الحسن عبيس1396122022113013

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية339.0ثانوية الهمم للبناتادبيسرى مزهر عطية جاسم1397212022182010

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية339.0ثانوية الرباط للبناتادبياسراء عباس عبيد خضير1398112022121004

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية338.0اعدادية حماة للبناتادبيهاجر سعد حمزه بعيوي1399112022084169

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية335.0ثانوية الصديقة للبناتادبيأيه علي محمود عباس1400212022181008

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية334.0اعدادية الناصرة للبناتادبيكوثر اياد وادي صحن1401142022133071

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية330.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيحنين فالح حسن هادي1402212022291012

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية325.0اعدادية المنتهى للبناتادبيسبأ موفق نصيف خضير1403212022103018

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية325.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه شهاب احمد يوسف1404142022134058

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية325.0ثانوية المعالي للبناتادبيهالة احمد عبد الرزاق عبد الوهاب1405142022127070

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية324.0ثانوية الحضارة للبناتادبييسرى عبد هللا عبيد حسين1406102022108056

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية384.0الخارجياتاحيائيشهد محمد اسماعيل ياسين1407102042401055

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية343.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيعهد حسن صالح هادي1408112052062030

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية484.0اعدادية السيوطي للبنينادبيابو ذر ستار كاظم سالم1409112021054001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية414.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيرسول علي عنيد عيدي1410122021202083

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية399.0ثانوية الوطن للبنينادبيسبهان نوري شمران غزال1411192021099014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية االبتكار للبنينادبيطه كريم عبد محمد1412112021151027

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية388.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعبد الرحمن عادل محمد مضعن1413102021162012

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية391.0اعدادية البصرة للبناتادبيشيرين نزار هاشم جعفر1414112022109035

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية384.0اعدادية المركزية للبناتادبيضحى رعد محمود صالح1415132022119024

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية378.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيسجاد محمد حسن موسى1416122021200060

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية376.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا عامر جهاد مجيد1417142021169026

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية375.0ثانوية الكرار المختلطةادبيجمال محمود علي هادي1418112021165002

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية368.0ثانوية الجامعة للبناتادبيروان شكر حمادي صالح1419102022091016
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كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية364.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي قاسم محمد خالطي1420152021003074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيزينب فخري جعفر رضا1421132022282014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية363.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعلي محمد رمضان عتاب1422132021002067

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية362.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيصفا باسم حسن ماضي1423142022220028

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية360.0اعدادية سيناء للبنينادبيطيف فؤاد احمد جاسم1424132021019014

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية359.0اعدادية الهدى للبناتادبيضحى علي احمد ميخان1425152022047074

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية417.0ثانوية الربيع للبناتاحيائيصبا علي ابراهيم علوان1426122042081008

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية411.0الوقف الشيعي-ثانوية الحوراء للبناتاحيائيبتول عباس فاضل محمد1427132042081005

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية398.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحوراء احمد عباس علي1428172042252017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية393.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهبة طارق سعد ايوب1429112042068101

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية382.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيدعاء ثائر حبيب عبد1430192042369109

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية370.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيهدى قيس محمد حسين1431102052101052

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية358.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد نزار عباس ناصر1432132051001088

كلية الطب/جامعة البصرة607.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى حسن مصطفى ناصر1433162041003025

كلية الطب/جامعة البصرة604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد علي عبد الحسين1434162042165339

كلية الطب/جامعة البصرة602.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيهجران عزيز دريدش علي1435162042296054

كلية الطب/جامعة البصرة601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايمان عباس محمد علي1436162042165056

كلية الطب/جامعة البصرة600.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيزين العابدين عبد االله كاظم صالح1437162041075078

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيجعفر سمير مشط علي1438162041139008

كلية الطب/جامعة البصرة596.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعيسى عبد هللا عدنان عيسى1439162041085046

كلية الطب/جامعة البصرة595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد مهلهل جميل1440162042184200

كلية الطب/جامعة البصرة594.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيهدى علي تومان سلمان1441332042041037

كلية الطب/جامعة البصرة593.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى زيد حسان علي1442212042098153

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم ازاد عبد الرحيم جمعه1443192042157065

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا عدي كاطع موسى1444132041037054

كلية الطب/جامعة البصرة593.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمالك رياض حمزه عباس1445212042160038

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائينور حسين بدر علي1446222042425038

كلية الطب/جامعة البصرة592.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائييقين شنشول موسى جازع1447132042093145

كلية الطب/جامعة البصرة592.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركيااحيائيعائشة عادل عباس جاسم1448132042238011

كلية الطب/جامعة البصرة592.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائينبأ عباس رحيم مجر1449282042098040

كلية الطب/جامعة البصرة592.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيفراس سعدون مهدي ساحل1450112041032064

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيرغده خلف احمد علوان1451182042374036

كلية الطب/جامعة البصرة591.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي ماشي1452232042092196
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كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيتبارك يونس صالح غيالن1453162042290016

كلية الطب/جامعة البصرة591.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهند محمد محمود محمد1454172042357900

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمريم وائل هاشم رشيد1455202042154075

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيكرار حاتم علوان سلمان1456212041225031

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيحميده هشام لطيف محمود1457212042294051

كلية الطب/جامعة البصرة591.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيطيبة خضير دنيف جاسم1458222042143254

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة592.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء جبار شرهان عذير1459222042141067

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائياسماء عبد الكريم مزعل مزيد1460222042393004

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد عزيز1461192041001051

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة591.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء ماضي عباس عبود1462292042052089

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم احيائياحمد جبار عوده الزم1463132041025002

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحيدر حامد سلمان راهي1464112041032026

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين علي حسين1465222042412064

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد الهادي كريم هادي احمد1466212041037020

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم مهنا حسين1467212041049034

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمها مهند تركي صالح1468122042083041

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحسن عباس محسن عداي1469162041075165

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي نايف عبد الرضا عكلة1470132041030057

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيسيف قيس حماد خلف1471192041009121

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاسم وادي فرج1472162042262027

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة590.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيرسول زياد عبد علي مراح1473142041015022

كلية طب االسنان/جامعة البصرة596.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء علي اكطامي صكر1474162042184114

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0اعدادية البصرة للبنيناحيائييحيى زيدان خلف راضي1475162041007061

كلية طب االسنان/جامعة البصرة586.0اعدادية األمل للبناتاحيائياطياف احمد عيفان حمزه1476112042065020

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيبالل احمد محمد مصطفى1477132041242012

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد عوده عناد1478132041252065

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيبان جليل نوار داود1479192042193024

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود حسين1480122041007134

كلية طب االسنان/جامعة البصرة585.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيفاروق عبد الرحمن كامل لطيف1481112041016086

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ محمد مطر طالب1482192042217151

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرحمه قاسم كزار سباهي1483262042108036

كلية طب االسنان/جامعة البصرة584.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب جاسم جاسب حسين1484152042044094

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.3ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحكم محمود احمد محمود1485172041186025
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كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيدنيا توفيق رجه خلف1486312042038015

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا يعقوب كاظم منصور1487212041030057

كلية طب االسنان/جامعة البصرة583.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايه سلمان حاتم طعمه1488282042062012

كلية الصيدلة/جامعة البصرة608.4ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيبراء قاسم صبيح ابنيان1489162042156009

كلية الصيدلة/جامعة البصرة586.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائياحمد حقي إسماعيل خليل1490112041040003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة584.0ثانوية الشام للبناتاحيائينور جمعه حصموت مزبان1491162042254059

كلية الصيدلة/جامعة البصرة583.7ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيطيبه وضاح ياسين طه1492172042318023

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائياخالص فالح حسن محسن1493162042162001

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهاجر حسين علي عطيه1494212042147148

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيحنين صباح حسن بصيص1495222042178032

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعلي ابراهيم فرحان مهيدي1496192041029028

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينبأ فرات حسين موسى1497102042097059

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسعد حسين سعد داخل1498142041003050

كلية الصيدلة/جامعة البصرة582.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء باسم حميد راضي1499152042052024

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيقبى ذاكر محمود شاكر1500182042183117

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حميد سامي فرهود1501232041012085

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيختام غانم اسماعيل جواد1502242042220217

كلية الصيدلة/جامعة البصرة581.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيشهد شهاب احمد هالل1503202042102043

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة البصرة520.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح صاحب عباس1504162051084218

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة521.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيحوراء مزهر مظلوم جبر1505162052257005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة البصرة500.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن جوشن مهدي علي1506162051084045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة485.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب خزعل عبد الخالق خزعل1507162052146028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة484.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحسن عودة صالح حيال1508162051022100

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة483.0ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسين زيارة عطية مايع1509162051420004

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة482.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيأسراء عالوي جبر سعدون1510162052272001

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة479.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقينوارس وليد عيسى حسن1511162052171047

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة531.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيصفا عمار عبد االمير تركي1512272041035047

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة516.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيسليل داخل فاضل جاسم1513162042196029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة البصرة508.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء هاشم مجيد حمود1514162052258013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة البصرة501.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسحر محمد عبد الجبار احمد1515162042259035

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة549.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيساره جاسم محمد عبد الستار1516162042192041

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيدعاء صادق جمعه عباس1517162042332028

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي طارق علي سلطان1518162041060064
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قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة539.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيعلي صالح عبد حسين1519122041012013

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة532.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيميساء ياس خضير حسن1520162042146068

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة522.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء صافي حسين1521162051038009

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة515.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسجى جاسم محمد حسن1522162042383149

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة البصرة478.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيبالل يونس نزال سفيح1523162051001036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة563.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسن جميل وهيب سهر1524222051300023

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة561.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيورود مفيد خالد لفته1525162052165048

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة558.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيلطيفه بسام حسين خضر1526102052091035

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة556.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعلي عبد االمير علي طوفان1527162051014036

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد ناصر مصبح شندي1528162051001203

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعلي حسين حامد داغر1529162051307020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة546.0اعدادية السالم للبنينتطبيقياكرم ناظم جمعه محمد1530192051058005

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة البصرة543.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحسين جاسم فليح عبد هللا1531162051308003

كلية العلوم/جامعة البصرة565.4اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسيف سالم خضير عباس1532162041105033

كلية العلوم/جامعة البصرة542.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائياخالص ضرب شعبان كزار1533162042452002

كلية العلوم/جامعة البصرة518.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب فيصل عبد الصمد محمد1534162042455031

كلية العلوم/جامعة البصرة514.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيسجى ستار جبر حيال1535162042210053

كلية العلوم/جامعة البصرة509.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيمنار رحيم عليوي احمد1536162042458090

كلية العلوم/جامعة البصرة503.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين نعمة نايف1537162041007050

كلية العلوم/جامعة البصرة488.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب حسين جاسم عمران1538162042273003

كلية العلوم/جامعة البصرة479.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد عامر حاجم خزعل1539212041052008

كلية العلوم/جامعة البصرة475.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائييحيى محمد شياع حسن1540222041302089

كلية العلوم/جامعة البصرة461.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيحنين سلمان هاشم امانه1541222042391017

كلية العلوم/جامعة البصرة459.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغدير احمد قاسم ناصر1542162042192054

كلية العلوم/جامعة البصرة458.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء أمير هاشم جاسم1543232042114049

كلية العلوم/جامعة البصرة473.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمحسن صالح عباس ضايع1544162051303017

كلية العلوم/جامعة البصرة453.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيحبيبه خليل عبد الباقي خليل1545162052208007

كلية العلوم/جامعة البصرة423.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعقيل رشاك عبيد جنعان1546162051040007

كلية العلوم/جامعة البصرة421.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين صادق عزيز جعفر1547162051084062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة447.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيمروة علي حسن زبون1548162042146063

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة411.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس حمد عبد عون محمد1549232041257122

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة444.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعبد الرحمن نوفل احمد جاسم1550162041006008

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة422.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيرضوان علي جاسم حسين1551162042194016
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كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة417.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيايه عطيه عبود خضير1552162042145011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جواد كريم ناصر1553132041010106

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة434.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيرقية عدنان خلف ثجيل1554162052167013

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة427.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة هاشم ياسر عبد هللا1555162052280043

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة415.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيرسل فراس خيون كريم1556162052240013

كلية القانون/جامعة البصرة558.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيغدير عضيد فيصل عبيد1557162022288032

كلية القانون/جامعة البصرة541.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب راضي سالم بويج1558162022288024

كلية القانون/جامعة البصرة506.0اعدادية الخنساء للبناتادبيطفوف بركات خير هللا لفته1559162022230029

كلية القانون/جامعة البصرة502.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيجاسم عزيز جاسم محسن1560162021311003

كلية القانون/جامعة البصرة480.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد المجيب عبد مسلم عبد االمام1561162021030047

كلية القانون/جامعة البصرة471.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي ابراهيم خيون1562162042184111

كلية التمريض/جامعة البصرة561.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيرنا طاهر عوده مري1563162042296019

كلية التمريض/جامعة البصرة560.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيايات مصطفى سامي ظاهر1564162042247013

كلية التمريض/جامعة البصرة558.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيطالب مشتاق طالب محمد1565212041014065

كلية التمريض/جامعة البصرة557.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبنين ستار عبد الرسول جمعة1566162042383035

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيفاروق سعد حسين ناصر1567212041023067

كلية التمريض/جامعة البصرة556.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حسين عبد هللا1568202041015022

كلية التمريض/جامعة البصرة553.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزبيده خضر محمد فياض1569192042383091

كلية التمريض/جامعة البصرة537.0اعداية الهدى للبناتاحيائيايه فاضل جاسم فاضل1570142042077008

كلية التمريض/جامعة البصرة537.0اعدادية البتول للبناتاحيائيانهال خالد مرشد سلمان1571112042072015

كلية التمريض/جامعة البصرة530.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزينب طالب عبد الحسن شنيور1572152042056056

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة427.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد صائب عبد الكافي حمودي1573212042139138

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة409.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيأيه معجن كاظم سليمان1574172042353001

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة390.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد عماد عبد الهادي محي1575122041006043

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة378.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرحمن ماجد كاظم سعيد1576142041021074

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة376.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الودود زنزل رشاد1577112042149042

كلية الزراعة/جامعة البصرة341.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمحي الدين كاظم مهدي عبد محسن1578112041012049

كلية الزراعة/جامعة البصرة333.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيحنين غانم حسين علي1579212042291035

كلية الزراعة/جامعة البصرة319.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايه عبد الرزاق دلف خلف1580112042080018

كلية الزراعة/جامعة البصرة362.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينور جاسم محمد طاهر1581162052383142

كلية الزراعة/جامعة البصرة359.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء خالد جميل كويس1582162052184040

كلية الزراعة/جامعة البصرة340.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عامر محمد فرج1583162051043032

كلية الزراعة/جامعة البصرة321.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم حميد عبد الكريم مرزوق1584162051393003
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كلية الزراعة/جامعة البصرة320.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيامير احمد باقر زباري1585162051074003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0اعدادية االندلس للبناتادبيميعاد طارق كاظم علي1586162022170048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد الرحمن شاكر كطامي صقر1587162021495064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة431.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيدينا عبد الكريم كاظم حاجم1588162022224025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة418.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمنار حامد عجيل جابر1589162022212036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة416.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبيكاظم مسلم خضير مظلوم1590162021425011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد عبد الكريم جاسب سعد1591162021340064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة406.0اعدادية البسمة للبناتادبيبدور صباح قاسم خفي1592162022257012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة399.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي فرهود عاصي محمد1593162021016046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة386.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب منتظر بالسم كاظم1594162022194058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين عاشور عنيد عريبي1595162021052019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة384.0اعدادية االعالم للبنينادبيعلي شهاب احمد مال هللا1596162021045035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة376.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد يوسف خضير حمد1597162021049078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة375.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيحسنين هشام عبد الملك مطر1598162021351011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة370.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبيمصطفى عمر عبد النبي عبد الحسن1599162021436008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة368.0ثانوية الضاد االهلية للبنينادبيحيدر مهدي صالح عبد الواحد1600162021442003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة364.0ثانوية البحتري المختلطةادبياحمد جايد عبد تاغي1601222021222002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة362.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيرشا داود كريم احمد1602212022165011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة428.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد خير هللا مفتن1603162042204042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة402.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير قاسم ابراهيم نصير1604162042230048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة395.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم حكمت محمد صالح عبد الكاظم1605162042170068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة374.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعلي سعد فرحان صندل1606162041121012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة360.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء الزم زعيل ناصر1607162042172014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة348.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيبراء باسم خضير جابر1608162041497005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة336.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائياحمد علي نامق تقي1609202041262012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة334.0ثانوية خورسيباط المختلطةاحيائيعزام مظهر ظاهر عبد1610172041058007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة328.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعمر مانع جميل سالم1611222041306276

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة411.0ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حازم عبد الكريم حسين1612162051409017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينور حاجم اليذ دوخي1613162052209051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيوليد لبيد عبد الوهاب محمد1614162051081014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة396.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي عيسى موسى عيسى1615162051371177

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة388.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي حازم عبدالحميد عبدالرزاق1616162051007060

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيمحمد حنون جبار محمد1617222021254036
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القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة350.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيضياء سامي موحان داود1618222021090026

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة333.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمعتز حسين عبد الحسن صالح1619162021047086

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة327.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيعمر منعم عبد هللا طه1620162021060008

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة318.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسجاد ابراهيم منشد شاتي1621142021009024

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة323.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنيناحيائيعلي احمد ناهي سباهي1622222041317001

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة367.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيرقية علي عبيد عبد هللا1623162052276006

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيأم البنين اسماعيل صينخ جهل1624162022153003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة461.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتادبيهدير عبد الكريم نعمه كاطع1625162022457002

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة458.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبينغم خميس كاطع عيدان1626162022336016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة425.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعلي ثائر فاخر فرج1627162021354027

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة424.0ثانوية ادم االهلية للبناتادبيتبارك سلطان سعدون زعبول1628162022332004

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة413.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعلي حسين جابر عبد1629162021311025

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة404.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيصادق كاظم موسى عباس1630252021207015

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة391.0اعدادية البتول للبناتادبيمنى أسعد مختاض سعد1631162022242073

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة372.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيياسر عامر خليل عبد1632212021014085

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة358.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى محمد ناصر محمود1633162021495152

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة363.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمجتبى عبد العظيم حمود زبون1634282041006125

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة467.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيسجى احمد كاظم احمد1635162052218042

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة380.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيهدى فارس ناصر حميد1636162052381168

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة516.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور مطر داخل مايع1637162042332107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة427.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسب عباس شمخي1638162042461006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة427.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيحامد جابر كاصد هتيمي1639162041359004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة417.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق احيائيفالح عوده مطير عتيوي1640222041079020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة415.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيمصطفى قادر شناع شبيب1641222041049045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة412.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب رشاش محمد عالوي1642162042243045

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة407.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء ظافر سالم كاظم1643162042202072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة403.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيسراج كاظم مهدي جاسم1644222042398014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة397.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيانمار مزهر لعيبي جالب1645222041311011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة395.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيجعفر صباح مجيد حسين1646222041371005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة395.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيامير طارق تايه راضي1647222041382003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة395.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهاجر حسين كاظم صكر1648222042175272

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة392.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين عادل كاظم سلمان1649222041035066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة391.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء طاهر حاشوش مرزوك1650162042210042
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة391.0الخارجياتاحيائينمارق عبد السجاد جليل حمادي1651162042401157

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة389.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء خلف محمد راضي1652192042133020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة389.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيايوب ظاهر كاظم حمادي1653242041063013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة389.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيافنان كاظم ابراهيم يعقوب1654162042235004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة387.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب خيون بهاض خضر1655292042050087

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة383.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسرى مطلك حاتم محمد1656192042186038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة478.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيرغده حيدر عاتي عبيد1657162052309005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة411.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد هللا فايز نجم1658162052182007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة404.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيبيادر احمد محمود دفتر1659162052196003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة398.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحنين مهدي اكطامي كاظم1660162052383035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة397.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعماد كاظم ثجيل حسين1661162051355200

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحسين خزعل مطشر عفريت1662222021238006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة491.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء ادبينور الزهراء علي صالح يوسف1663162022198016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة485.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهرة عبد الوهاب توفيق عبد الكريم1664162022458057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة456.0ثانوية الجامعة للبناتادبيفدك حسين ناصر حسين1665162022155028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة455.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيسجاد سعدي جنجون حسين1666162021032008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد عبد الوهاب توفيق عبد الكريم1667162021340065

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة444.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحيدر علي هاشم موسى1668162021340027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة441.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأسيل هادي عبد المحسن خلف1669162022252003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة434.0ثانوية صنعاء للبناتادبيعالهن طعمه جعفر فياض1670162022221025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة425.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمة عقيل ضاحي خلف1671162022224058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة413.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمة رؤوف محمد صالح1672162022265056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة395.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمسلم عقيل راضي صبيح1673162021028035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة388.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيسجى جواد كاظم غانم1674162022459021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة384.0اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيفراس عبد الحسن علي مطرود1675222021314014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة382.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمرتضى عبد الرزاق ماضي حاتم1676162021004034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة381.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيتبارك جواد جبار كاظم1677162022217018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة381.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبياسراء شاكر عبد هللا شناوة1678162022287004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة378.0الخارجيونادبيمصطفى اسماعيل صينخ جهل1679162021400413

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة402.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاله مطر عبد راشد1680162042280111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة465.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعلي عبدهللا عطيه حايف1681162051135045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة448.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيبينات سرمد منذر شري1682162052339002

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة384.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيفاطمه وليد مكطوف جرخي1683162022184016
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كلية التربية للبنات/جامعة البصرة365.0اعدادية المعقل للبناتادبيبتول كريم سعدون ساجت1684162022169007

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة336.0اعدادية الهارثة للبناتادبيهديل حميد غالب عجيل1685162022176052

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة324.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزهراء عماد علوان محمد1686162022204014

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة405.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيامنية عمر قاسم ابراهيم1687162042163010

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة374.0الوقف الشيعي-ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيمنى مرحب عبد علي وادي1688242042112070

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة368.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسميه غركان عوده عذيب1689222042103182

كلية اآلداب/جامعة البصرة450.0ثانوية الجامعة للبناتادبيكوثر علي حيدر جبار1690162022155029

كلية اآلداب/جامعة البصرة409.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبييحيى ماجد جابر عبد الزهره1691162021340078

كلية اآلداب/جامعة البصرة406.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيبنين عبد الرحمن عبد هللا غميس1692162022278004

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0ثانوية العلياء للبناتادبيبنين جاسم خضير حمود1693162022227011

كلية اآلداب/جامعة البصرة379.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيمنار طه مال هللا خلف1694162022334016

كلية اآلداب/جامعة البصرة373.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيبنان كاظم حسين عرنوص1695162022380020

كلية اآلداب/جامعة البصرة372.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيزين العابدين حسين كاطع حسين1696162021020058

كلية اآلداب/جامعة البصرة349.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد حاتم حسين عباس1697142021015011

كلية اآلداب/جامعة البصرة348.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعبد هللا عادل عبد الجليل منصور1698162021097066

كلية اآلداب/جامعة البصرة347.0اعدادية الفواطم للبناتادبيحنين وليد فياي مزبان1699162022172015

كلية اآلداب/جامعة البصرة344.0اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار علي مزهر بدن1700122021005046

كلية اآلداب/جامعة البصرة342.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيزين العابدين اسعد صالح داود1701162021340028

كلية اآلداب/جامعة البصرة342.0ثانوية الماجدات للبناتادبيبدور ماجد ابراهيم عبد علي1702162022211005

كلية اآلداب/جامعة البصرة342.0ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينادبيحسين عالء جاسم عبد هللا1703162021440001

كلية اآلداب/جامعة البصرة339.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبييوسف صالح حمود حمد1704222021261014

كلية اآلداب/جامعة البصرة337.0اعدادية األبلة للبناتادبينور الهدى علي محمد عبود1705162022171053

كلية اآلداب/جامعة البصرة326.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيالسجاد جمال فرج عزيز1706162021074003

كلية اآلداب/جامعة البصرة319.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسن ابراهيم قاسم كيطان1707132021024018

كلية اآلداب/جامعة البصرة442.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم اسامة عبد المهين علي1708162042151009

كلية اآلداب/جامعة البصرة422.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيلجين ناصر عبد هللا محمد1709162042212045

كلية اآلداب/جامعة البصرة418.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهدى مهدي شاني خضراوي1710162042240112

كلية اآلداب/جامعة البصرة412.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم فتحي يوسف صالح1711112042074069

كلية اآلداب/جامعة البصرة375.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهيفاء عبد الهادي مطر خميس1712162042381229

كلية علوم البحار/جامعة البصرة445.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي جميل جبار عطار1713222041069028

كلية علوم البحار/جامعة البصرة378.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمحمد الباقر سجاد كريم عبود1714252041157110

كلية علوم البحار/جامعة البصرة367.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمصطفى عمر بالسم عزيز1715232041011061

كلية علوم البحار/جامعة البصرة358.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد اسامة كاظم صالح1716162041084095
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كلية علوم البحار/جامعة البصرة352.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيضحى ناجي سالم مطر1717162042381143

كلية علوم البحار/جامعة البصرة410.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحوراء عماد طعمه محمد1718162052383037

كلية علوم البحار/جامعة البصرة409.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينب جالل عبد الحسن راضي1719162052192013

كلية علوم البحار/جامعة البصرة398.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيياسر داود كاظم داود1720162051358241

كلية طب الموصل/جامعة الموصل609.5اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه رعد كامل مصطفى1721172042294184

كلية طب الموصل/جامعة الموصل608.9اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى عكاب علي هادي1722172041023136

كلية طب الموصل/جامعة الموصل605.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدير خالد علي ظاهر1723172042277102

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.3اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنى عبد هللا علي محيميد1724172042294224

كلية طب الموصل/جامعة الموصل604.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأنفال ابراهيم بشير احمد1725172042288008

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسجى صدام اسماعيل حمد1726172042280074

كلية طب الموصل/جامعة الموصل603.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيزبيدة يوسف احمد صالح1727172042317021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيرحمه عالء الدين محفوظ عزيز1728172042279021

كلية طب الموصل/جامعة الموصل602.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرفل صالح احمد جاسم1729172042231116

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيطيبه نهاد مصطاف سالم1730172042382030

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيناجي سميط عويد هندي1731182041010027

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيايات احمد عواد خضر1732172042264004

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرغد ثائر محمود جاسم1733172042281034

كلية طب الموصل/جامعة الموصل601.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفدعم محمد سليمان محمد1734172041008283

كلية طب الموصل/جامعة الموصل600.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيأية قتيبه غانم جاسم1735172042382002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك خلف عطيه عكله1736172042273022

كلية طب االسنان/جامعة الموصل594.0اعدادية حمص للبناتاحيائيآمنه احمد سعدي محمد1737172042302002

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفرح ثائر محمود جاسم1738172042281062

كلية طب االسنان/جامعة الموصل593.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمصطفى حيدر صباح محمد شفيق1739172041143049

كلية طب االسنان/جامعة الموصل591.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينه محمد عاصم محمد1740172042294119

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد لطيف عوده خلف1741192041066134

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد عماد محمد صالح محمود1742172041017013

كلية طب االسنان/جامعة الموصل589.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيانمار محمد حسين حنودي1743172041007034

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيهبه جاسم محمد امين1744172042286266

كلية طب االسنان/جامعة الموصل588.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد عوده سليمان جرو1745192041007141

كلية الصيدلة/جامعة الموصل597.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيجنة ثائر هاشم فائق1746172042294060

كلية الصيدلة/جامعة الموصل596.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتقوى حسين علي محمود1747172042328017

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبيادر اياد عبد نايف1748172042281022

كلية الصيدلة/جامعة الموصل591.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيلبنى قيس عمر شاهين1749172042367016
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل590.3ثانوية المتميزات االولىاحيائيآيات احمد زكي حمدي1750172042233009

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0الخارجيوناحيائيعبدالوهاب رمضان صالح علي1751212041400050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيابراج عماد عمر سلطان1752172042371011

كلية الصيدلة/جامعة الموصل587.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمالك محمد عبد الموجود احمد1753172042231262

كلية الصيدلة/جامعة الموصل586.0ثانوية سيوان للبناتاحيائييقين بهجت خيري رحيم1754312042038059

كلية الصيدلة/جامعة الموصل585.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحازم عبد العزيز طاهر عبد العزيز1755172041011042

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل539.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيامينة حسين يونس بلو1756252052170017

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل497.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمنذر خليل حمد صالح1757312051009066

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل495.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيمصطفى جاسم صالح بطي1758192051013048

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل494.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمهند اسماعيل عبدالرحمن عبيد1759192051356080

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل486.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيزيد عمار هاشم احمد1760172051100003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل481.0ثانوية الشباب للبنينتطبيقيانس سعيد محمود جاسم1761102051023003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل474.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيعدنان خير هللا عبد هللا محسن1762182051294009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل532.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعثمان احمد سامي يحيى1763172051020050

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل531.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد مصطفى شمر مصطفى1764172051121029

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل518.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيمصطفى احمد علي احمد1765172051094025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل478.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيغيداء ماجد صابر عبد الكريم1766172052252019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل466.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيذو الفقار علي حسين علي1767172051178011

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل459.0اعدادية عنة للبنينتطبيقياحمد عقبه نافع عبدو1768192051021005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل458.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقينور سليمان محمد علي محمد1769172052252025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الموصل456.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيالحسين خليل صبري جاسم1770102051020038

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الموصل442.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعمر علي احمد اسود1771172051026056

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل581.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي ناظم خلف ميرزه1772172041020072

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل575.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايالف راكان جاسم شريف1773172042290028

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل561.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سعود سليم محمد1774172041008336

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة الموصل482.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيسجاد خضير شمخي نعمه1775262051001023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل563.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيدانا بشار نافع سعيد1776312042037002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل523.0ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح سليمان محمود1777172041199012

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل503.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعمر نايف علي ابراهيم1778172041362035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل483.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايالف هيثم نديم يعقوب1779172042237018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل451.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيدالل عزيز محمد صالح مرزة1780172052231008

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل404.0ايسر- الخارجيات تطبيقيايمان احمد صالح نزال1781172052403008

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل402.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينجالء محمد محمود اسماعيل1782172052357219
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قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل391.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمد غيث رابح محمد1783172051025049

قسم السدود والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الموصل388.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيخضر علي خضر مصطفى1784172051080015

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل449.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيحنيفه حسين يونس بلو1785252052170045

قسم الميكاترونكس/كلية الهندسة/جامعة الموصل431.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيسليمان عبد المعين سليمان صالح1786172051017056

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل430.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيام البنين كريم عبد عزيز1787202052139010

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة الموصل386.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسين جاسم ثامر كايم1788162051069027

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل557.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيانس سعد يونس داود1789172051021008

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل547.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعطا هللا محمد احمد عطا هللا1790172051350193

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل533.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيعمر عادل عبد الواحد عيسى1791192051022017

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل575.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأحمد محسن ياسين طه1792172051144008

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل563.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا فالح صالح سليمان1793172051011057

قسم النفط والتكرير/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل562.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى ضياء ماجد عيفان1794192051009084

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل527.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيجابر خليل ابراهيم نوح1795252051052003

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل524.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيوهيب كرومي سلو حمو1796172051059021

قسم التعدين/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل523.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمصطفى رعد ذنون دعي1797172051007059

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيكرم وعد صالح جاسم1798172041021028

كلية العلوم/جامعة الموصل567.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيهاجر راكان يونس خضر1799172042333009

كلية العلوم/جامعة الموصل567.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء رضوان طارق حامد1800172042381010

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد ليث عبد الكريم عبد هللا1801172042288157

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعيسى محمد عبد الرحمن عيسى1802312041065031

كلية العلوم/جامعة الموصل554.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياسيل عبد السالم خلف صالح1803172042286028

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم رياض زيدان محمد1804172042273078

كلية العلوم/جامعة الموصل552.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب حسين خلف داؤد1805172042235074

كلية العلوم/جامعة الموصل551.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغسق محمد حسن عزيز1806172042232111

كلية العلوم/جامعة الموصل549.2ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبة محمد خليل عبد1807172042233088

كلية العلوم/جامعة الموصل545.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرغد حسن عسكر موسى1808172042237058

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبتول محمد علي عبد القادر1809172042273018

كلية العلوم/جامعة الموصل542.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيماريا خليل ابراهيم عيسى1810172042231244

كلية العلوم/جامعة الموصل539.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم فرمان شاهر1811172042328016

كلية العلوم/جامعة الموصل531.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياسماء فالح صالح سليمان1812172042286027

كلية العلوم/جامعة الموصل527.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ علي احمد حمادي1813172042327031

كلية العلوم/جامعة الموصل524.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمالك محمد احمد حسين1814312042047182

كلية العلوم/جامعة الموصل523.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم فاضل عباس علي1815172041351012
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كلية العلوم/جامعة الموصل515.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيلبنى فرحان احمد جميل1816172042294197

كلية العلوم/جامعة الموصل513.0اعدادية سومر للبناتاحيائينور بنيامين محمد جميل ذنون1817172042314070

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0ايسر- الخارجيات احيائيفاتن رعد حسين علي1818172042403103

كلية العلوم/جامعة الموصل511.0ايسر- الخارجيون احيائيعلي اسامة شمس الدين عزيز1819172041402066

كلية العلوم/جامعة الموصل503.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيليلى وليد محمود حسين1820172042301067

كلية العلوم/جامعة الموصل502.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيغفران عبد الرحمن احمد حسين1821172042315094

كلية العلوم/جامعة الموصل501.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيعائشه محمد ذنون حمودي1822172042315088

كلية العلوم/جامعة الموصل500.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعلي صباح سعيد محمود1823172041084048

كلية العلوم/جامعة الموصل494.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي مصطفى محمد عباس1824172041350240

كلية العلوم/جامعة الموصل493.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيزهراء فرهاد محسن مصطفى1825332042070042

كلية العلوم/جامعة الموصل488.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيليلى علي حسين خضير1826172042284037

كلية العلوم/جامعة الموصل486.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب ليث عبد الكريم عبد هللا1827172042288130

كلية العلوم/جامعة الموصل505.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقياخالص احسان مصطفى صالح1828172052252001

كلية العلوم/جامعة الموصل413.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ناجي عبد هللا عليوي1829222051025013

كلية العلوم/جامعة الموصل409.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيحسين مهدي لعيبي عطشان1830222051031018

كلية العلوم/جامعة الموصل395.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيظاهر حمادي جاسم حمد1831102051020097

كلية العلوم/جامعة الموصل392.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيوفاء صالح محمد نجم جرجيس1832322052030029

كلية العلوم/جامعة الموصل390.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسجى محي الدين اسماعيل الياس1833172052357134

كلية العلوم/جامعة الموصل384.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جمال صالل هاشم عبد1834172051350266

كلية العلوم/جامعة الموصل375.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيهادي محسن حسن يعقوب1835172051124064

كلية العلوم/جامعة الموصل373.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد خضير عباس مصلح1836192051026060

كلية العلوم/جامعة الموصل370.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيعلي اوسط احمد محمود حسن1837172051352047

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل575.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيضحى ربيع امين مصباح1838172042237103

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0ثانوية سد الموصل للبنيناحيائيمحمد محمود ابراهيم رمضان1839172041094008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل439.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمه عبد الواحد زينل حسين1840172042261057

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل427.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصبا علي ابراهيم حسين1841172042357579

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعلي خميس عبد حمود1842192041341122

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل424.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيميثم علي محمد عباس1843182041278022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل416.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائياستبرق ثامر سالم احمد1844172042289010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل409.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياستبرق احمد محمد سامي ياسين1845172042294017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل405.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيفهد حواس عبيد حديد1846172041028151

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهند علي محمد حمدان1847172042231327

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياديب عايد حميد محمد1848172041003004
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل391.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائينبأ عامر احمد خلف1849172042267070

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمعزز محمد فؤاد يوسف1850172042302095

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل389.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه انمار نذير محمود1851172042357117

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل387.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمران عزام عبد المالك هادي1852172041001026

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل385.0اعدادية العدل للبنيناحيائيزبن سعيد زبن حمد1853192041018012

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل382.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائياسد محمد عبد الرب جعفر1854242041028008

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل380.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيأركان زهير ذنون يونس1855172041001004

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل378.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسن اكرم محمد سلطان1856172041351205

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل371.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينسرين سعدي سعود عبد الجليل1857172042357782

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل370.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيلورنس خلف حضيري رحيل1858172041008291

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل368.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيايوب محمد طاهر ابراهيم صالح1859172041124017

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل367.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيآيه قحطان محمد عليان1860202042108002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل367.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي سردار صالح حسين1861172041124101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل364.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائياسراء محمد عبد مخلف1862192042369010

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل374.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد زهير خضر علي1863172051020013

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل366.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيعبد القادر صالح احمد عبد الجبار1864172051016020

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل358.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقينبأ دريد غانم صبري1865172052286031

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل357.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيسلطان مجيد حسين علي1866192051070021

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل350.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمي زهير خضر علي1867172052357210

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل453.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال محمود فهد1868192042383094

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل450.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائييقين صالح نوري عبد1869192042189219

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل414.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الملك محسن عزيز عبد هللا1870172041011103

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل412.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياحمد حازم خليل محمد1871172041104004

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل411.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيآية راكان عزيز مجيد1872312042063004

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل402.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيفهد فائز محمد ياسين1873172041350274

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل388.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيحنان غانم فنش مضحي1874172042316019

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل385.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيوضاح ربيع حازم حسين1875172041350405

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل363.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيعلياء علي زينل خليل1876272042065087

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل362.0اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيعبد هللا محسن حمد صالح1877202041036003

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل356.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيكرم وليد حمدون يحيى1878172041020084

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل349.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره محمد طركي سلوم1879172042230037

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل340.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيايمن وليد حمدون يحيى1880172041020028

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل332.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمنهل سبهان ابراهيم صالح1881202041250150
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كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل331.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيطه زياد طارق اسماعيل1882142041027039

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل330.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد عبد هللا محمد1883202041087010

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيغاده رضوان سعيد قادر1884172052357164

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل343.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد ياسر حازم حمدون1885172051020069

كلية الحقوق/جامعة الموصل525.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين اكرم محمد سلطان1886172021064009

كلية الحقوق/جامعة الموصل517.0ايمن- الخارجيات ادبيزبيدة نزار فايق عزيز1887172022401050

كلية الحقوق/جامعة الموصل460.0ثانوية بعويزة للبنينادبيطه محمد هاشم جمعة1888172021083010

كلية الحقوق/جامعة الموصل454.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيغفران محمود طلب مسير1889172022231031

كلية الحقوق/جامعة الموصل453.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمعن نجم عبد هللا احمد1890172021351550

كلية الحقوق/جامعة الموصل451.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيابراهيم محمد ذنون أيوب1891172021059001

كلية الحقوق/جامعة الموصل447.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد علي يونس حيدر1892172021121016

كلية الحقوق/جامعة الموصل446.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيياسر عبد المنعم يونس صالح1893172021020044

كلية الحقوق/جامعة الموصل445.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعثمان جمال محمد مصطفى1894172021351285

كلية الحقوق/جامعة الموصل437.0اعدادية المربد للبناتادبيبراء سمير محمد مردان1895172022291008

كلية الحقوق/جامعة الموصل430.0ثانوية وانة للبنينادبيمحمد فيصل حسين محمد1896172021093019

كلية الحقوق/جامعة الموصل425.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف ابراهيم حمد حسن1897172021351594

كلية الحقوق/جامعة الموصل416.0ايسر- الخارجيون ادبيعلي عبدالجبار يونس عبدالقادر1898172021402091

كلية الحقوق/جامعة الموصل414.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد عبد العزيز مخلف محمد1899172021012029

كلية الحقوق/جامعة الموصل412.0اعدادية الشافعي للبنينادبيحسن مازن محمود قاسم1900172021144008

كلية الحقوق/جامعة الموصل412.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحسن عارف حسين جرجيس1901172021064008

كلية الحقوق/جامعة الموصل408.0اعدادية الراية للبنينادبيوسام عمار عبد الستار عبد هللا1902172021025059

كلية الحقوق/جامعة الموصل403.0اعدادية االخوة للبنينادبيمهند محسن محمد علي جاسم1903172021224021

كلية الحقوق/جامعة الموصل501.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين عبد حسن سلمان1904172041124050

كلية الحقوق/جامعة الموصل440.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيزين العابدين صادق حبيب محمود1905172051080020

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل344.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيعمر محمد محمود حسين1906212021276040

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل333.0اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد عبيد فياض مسلط1907192021053036

كلية التمريض/جامعة الموصل581.4اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور مهند محمد جرجيس1908172042294243

كلية التمريض/جامعة الموصل580.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق صويلح محمد1909182041036007

كلية التمريض/جامعة الموصل578.0اعدادية زمار للبنيناحيائيهشام الياس خضر محمد1910172041103075

كلية التمريض/جامعة الموصل570.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينجوى موفق علي مخلف1911182042218063

كلية التمريض/جامعة الموصل565.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه مرعي حسن سليمان1912172042232053

كلية التمريض/جامعة الموصل564.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيداليا مشتاق محمود علي1913172042231072

كلية التمريض/جامعة الموصل562.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياسراء معتصم احمد عبد القادر1914172042231006
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كلية التمريض/جامعة الموصل553.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينهى ابراهيم محمد سليم خليل1915172042297077

كلية التمريض/جامعة الموصل550.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيوالء محيميد رجب حمود1916202042189021

كلية التمريض/جامعة الموصل549.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيصابرين صالح فتاح يوسف1917312042060011

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل463.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن سليمان جدعان علي1918172041054008

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل425.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد نايف الزم صالح1919172041054014

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل388.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم خليل1920172041350003

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل387.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد جاسم محمد حسين1921212041017006

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل384.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم مخلف مهدي1922182041069007

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل380.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات محمد يونس محمد1923172042273014

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل364.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمه رشيد جاجان عبار1924172042315096

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى رعد حميد سعيد1925172041351796

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل320.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيمحمد صبيح خضير ناصر1926282051036023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل420.0اعدادية النيل للبنينادبيقتيبه عبد هللا محمد ياسين1927172021027037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل413.0ايسر- الخارجيون ادبيامجد اسعد حسين علي1928172021402019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل408.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيقيس علي خلف كردي1929192021020035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل389.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيمحمد صباح نوري بردي1930192021343139

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل386.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعمر زيدان خميس اسماعيل1931192021337184

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0ايسر- الخارجيات ادبيتماره فهمي حميد حمدي1932172022403046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0اعدادية االخوة للبنينادبيغفران محمد مؤيد رشيد1933172022224018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيجاسم محمد مصلح شاحوذ1934192021109025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل367.0ايسر- الخارجيات ادبيرنا حسين احمد محمد1935172022403070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل360.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبينسرين امين سعدو بكو1936332022056011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل359.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف ميسر احمد محمد علي1937172021351605

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل352.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبياحمد عبد حمد سرحان1938192021350014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل352.0ايسر- الخارجيون ادبيعبد العزيز ابراهيم يونس ذنون1939172021402073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل352.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبيمحمود محمد مطر سريسح1940192021364047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل345.0اعدادية األوفياء للبنينادبياحمد عبد السالم علي محمد1941192021078007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل345.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعلي محمد عبد هللا جاسم1942172021366064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل344.0اعدادية األوفياء للبنينادبياحمد عبد هللا عنيد محمد1943192021078008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل339.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيمصعب حسين عبد هللا حسين1944172021362040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل338.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور عالء غانم هادي1945172022273019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل337.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينهلة طارق حسين دويج1946192022162045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل335.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود بدر فتحي حسن1947172021351492
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل334.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيعثمان حمادي جاسم حمد1948192021343095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل328.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمد صالح هيشان فريش1949172021366091

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل318.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيعبد العزيز ثاني عليوي عودة1950202021259122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل377.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهدى عدنان عبدالفتاح احمد1951172042371301

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل376.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائياحمد كيالن محمود جمعه1952212041244003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل374.0ثانوية قريش للبناتاحيائيغفران سليمان خليفة حمود1953192042158061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل371.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياوس مهند غازي جاسم1954172041017034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل366.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيعمر احمد محمد حسو1955172041358035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل363.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيحنين علي موشي شالكه1956202042139037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائييقين حامد حسين قدوري1957182042351024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل354.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الحي بشار عبد الحي محمد1958172041351362

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل348.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيطه عالوي زعيلي شافي1959192041359027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل345.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسين حامد اسماعيل خليل1960172041059020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل345.0اعدادية االمال للبناتاحيائيفاطمه حسن عبيد داود1961112042070110

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل344.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيضيف اسماعيل خليل محمد1962212041202005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل342.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمد فارس حميد مدهاس1963172041109029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل334.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائياحمد شعالن حمد محمد1964172041366004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل325.0ايسر- الخارجيون احيائيمحمد قتيبة محمد سعيد1965172041402101

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل323.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيليث شاكر محمود اسماعيل1966212041205014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل320.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى محمد ياسين هجيج1967212041002156

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل318.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرنين احمد ياسين خضير1968172042357363

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل318.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيالحكم احمد محمود حسن1969212041278018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل383.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن عوف عبد الرحمن1970172051223014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيارقم رعد مجيد خضر1971172051351096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل361.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيسيف عدي جعفر حبيب1972312051063011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل358.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد عبد هللا احمد1973172051015028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل355.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحمزه مرهف محمد رشيد1974172051351197

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر امين يونس اسماعيل1975172051351443

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل344.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سفيان محمود نزال1976192051360082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل344.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيفاضل سعدون شعيب محمد1977172051178030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل339.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينه ادريس حمو احمد1978172052357118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل502.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم ماهر حمزة مجيد1979172042273079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل495.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيعلي محمد سخي علي1980172041366034
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل482.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيهاجر محمود عبد صالح1981172042317048

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمريم محفوظ حمزه حسن1982172042371255

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل473.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيروى موفق عبد هللا عبد الجبار1983172042330052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل472.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيهند عبد حسين محمد1984172042244103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل471.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيمنى حمود منيس مفلح1985172042210003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل463.0ايمن- الخارجيون احيائياياد سالم عبدهللا ظاهر1986172041400023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل461.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهرة خالد حسين جربوع1987172042285067

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان محمود زعيان محمد1988172042357155

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل456.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر محمود محمد شاكر احمد1989172042290205

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل453.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيسحر هاشم عبد هللا محمود1990172042238024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل451.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيرفعة احمد خلف حمود1991172042369006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل445.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائييثرب جمعة اسود سليمان1992172042357930

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيحسن محمود جاسم عباس1993172041116003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل438.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيندى موفق اسماعيل محمد1994172042290189

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيليث خلف دحام علي1995182041004024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل427.0اعدادية صفية للبناتاحيائيدالل علي عبد الرزاق ابراهيم1996172042295013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0ثانوية النور للبناتاحيائيياسمين تركي عطيه رشيد1997192042237026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيخنساء مقداد نذير محمد1998172042321017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل423.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسراء ميسر شعبان حمدي1999172042371025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل421.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخوله خليل ابراهيم عباس2000172042357241

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل420.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائياحمد خالد حسين جربوع2001172041010001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل419.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود هشام محمود خطاب2002172041350367

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل414.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز عواد محمد احمد2003172041350196

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل414.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيسعد عبد هللا علي عبد2004172041051008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل413.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيبكر هيثم احمد مخلف2005182041146004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل413.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد صباح محمود محمد ياسين2006172041350024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل410.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيادهم عدنان محمد صالح2007212041068005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل409.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد عبد العزيز مشهل محسن2008172042357550

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل405.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيجالل حبيب عباس حيدر2009172041178020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل480.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى رافع حسن يوسف2010172051011100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل450.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيدعاء اياد بدر عبد2011172052301015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل435.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيفاطمه علي اصغر حسين خضر2012172052236010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيمحمود عبد الرزاق خلف صالح2013182051294013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل409.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزكريا عبد الغني محمد مصطفى2014172051017049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل407.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعماد حمدون اسود محمد2015172051350216

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل401.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيطه ابراهيم احمد عبد هللا2016172051028052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل400.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيابراهيم احمد خليل ابراهيم2017172051020002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل399.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيإبراهيم طالل غانم محمد صالح2018172051144001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل385.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيزينب مسلم حسين زين العابدين2019172052352010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل380.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى علي اصغر حسين خضر2020172051124059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل374.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقيوسام محسن صالح محمد2021172051365018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل372.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي اكبر يونس عباس يونس2022172051351402

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل538.0ثانوية تلكيف للبناتادبيزينب محمد يوسف ياسين2023172022254010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل525.0اعدادية االمجاد للبنينادبيايمن رعد حسون جاسم2024172021026009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل514.0اعدادية زينب للبناتادبيايناس صالح عبد هللا صالح2025172022285003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0اعدادية الزهور للبناتادبيورود حسين علي مصطفى2026172022290061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل509.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيضحى يونس محمود محمد2027172022315022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل493.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسعد هللا محمد حسين احمد2028172021351188

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل478.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى صالح نجم عبد هللا2029172021026034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل453.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيوقاص سعد محمد زكي2030172021350237

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل447.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبياسماء صالح محمد نجم جرجيس2031322022030005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل444.0ايمن- الخارجيات ادبيزهراء محمد ابراهيم يونس2032172022401051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل431.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرشا بالل محمد خضير2033172022357111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل420.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد وليد احمد محمد2034172021351067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل410.0اعدادية حمص للبناتادبيعائشه ظاهر يونس احمد2035172022302026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل408.0ايمن- الخارجيات ادبينور ابراهيم ادريس ابراهيم2036172022401099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل404.0ثانوية الضحى للبناتادبيشهد محمد وعد خليل2037172022316022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل398.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي صالح وادي اسماعيل2038212021074061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل395.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمنى عبد هللا محمود عبد هللا2039172022371071

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل394.0اعدادية الصديق للبنينادبيامير رمزي محمد مصطفى2040172021028007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل391.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبياحمد علي عيسى علي2041172021079004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل391.0ايسر- الخارجيون ادبيباهر انمار توفيق عبدهللا2042172021402023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل387.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعثمان فاضل صالح داود2043172021351286

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل385.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيبدر ابراهيم نصيف عبد2044182021336022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل383.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيأمنه يوسف هالل فتحي2045172022230002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل382.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبينور قصي صباح حسين2046172022371078
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد علي اسماعيل علي2047172021351451

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل378.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيعبير عبد الجواد خليل ابراهيم2048172022365003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل374.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب زياد طارق اسماعيل2049172022288023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل370.0اعدادية صفية للبناتادبيعبير عبد الغني محسوب عبد2050172022295010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل369.0اعدادية المربد للبناتادبيونسة حبش احمد محمد2051172022291038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل359.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيكرم نزار محمد حامد2052172022371059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل359.0اعدادية التحرير للبناتادبيمريم اسماعيل شكر محمود2053172022296019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل358.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعقيل مسلم محمد حسين2054172021178020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل351.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيعمر عبد الجبار عواد محمد2055192021343112

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل350.0اعدادية سارية للبنينادبياحمد ابراهيم عبد هللا فتحي2056172021018002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل347.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيجميل أنور محمد جميل محمود2057172021010004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل344.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيفهد محمد محمود محمد2058172021350152

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل344.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمود صبحي حمودي محمد2059172021064026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد سالم محمد سرحان2060172021351427

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل343.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيحازم سالم حمد يونس2061172021017011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل556.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية فيصل محمد صالح2062172042280020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل536.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الجبار قاسم خضر2063172041350027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل520.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيخليل خلف محمود احمد2064172041201003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل481.0اعدادية صفية للبناتاحيائيرؤى عبد الحميد حازم حميد2065172042295015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل477.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيظافر خالد مال هللا احمد2066172041350174

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل417.0ايمن- الخارجيات تطبيقيربيعه خالد مصطفى إبراهيم2067172052401011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل400.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيبراءه اسماعيل مطو فشخان2068172052290009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل420.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيندى فرمان احمد خلف2069172042371273

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل387.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيغزالن جميل نصيف جاسم2070212042161033

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل386.0اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء محمود عباس الزم2071112042071052

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل374.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائياميرة خضير عايد هادي2072172042359003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل373.0ثانوية عوينات للبناتاحيائينيران عماش سحل فرهود2073172042325023

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل372.0ثانوية العدل للبناتاحيائيهند صباح هاشم ياس2074192042174047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل369.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيوجدان مجيد حمد دايح2075192042150047

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل369.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيايه حازم فرحان عبدهللا2076172042362018

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل365.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايمان محمد شعبان ذياب2077172042230011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل361.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيايمان عدنان عبد الرحيم قدو2078172042251025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل360.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيدعاء عوض خضير محمود2079172042293012
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كلية التربية للبنات/جامعة الموصل358.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيسوسن هاشم محمد احمد2080172042104007

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل351.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل سعد صحن حوير2081252042062391

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل327.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقينبراس غالب محمد غائب2082322052030024

كلية اآلداب/جامعة الموصل413.0اعدادية الزهور للبناتادبيبراء حامد خلف سلطان2083172022290011

كلية اآلداب/جامعة الموصل400.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبياقبال يوسف الياس عمر2084312022058002

كلية اآلداب/جامعة الموصل359.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمحمد زين العابدين الياس حسن2085172021178033

كلية اآلداب/جامعة الموصل345.0ثانوية بعويزة للبناتادبيرمله محمد فاضل عباس2086172022265004

كلية اآلداب/جامعة الموصل331.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيمسار هيثم عادل فرحان2087192021292008

كلية اآلداب/جامعة الموصل330.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد توفيق حسين توفيق2088172021017001

كلية اآلداب/جامعة الموصل455.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الرزاق عبد الرحمن2089172041011196

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيحنين اياد علي حسين2090172042316020

كلية اآلداب/جامعة الموصل403.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيميادة طالل ابراهيم خضير2091172042327030

كلية اآلداب/جامعة الموصل429.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيطيبة علي قاسم يحيى2092172052289023

كلية اآلداب/جامعة الموصل361.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيمحمود فرحان مظهور حمد2093182051294014

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل335.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيهيثم ثامر محمد علي حسن2094172051025058

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل519.0اعدادية االصمعي للبناتادبيشذى محسن امين محمد2095172022289025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل448.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد عامر عبد هللا فتحي2096172021350177

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحمزة زينل احمد يونس2097142021048033

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل404.0اعدادية عوينات للبنينادبياحمد ظاهر ضحوي سلطان2098172021111004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفتحي علي احمد حميد2099172021351358

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل352.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيانتصار عايد فريح ابراهيم2100172022292002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل339.0ايسر- الخارجيات ادبيجواهر محمدجميل هاشم حسن2101172022403048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل338.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد كامل حمادي اهجيج2102192021011042

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل331.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيشعالن نشوان عزيز علي2103172021350084

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل328.0اعدادية الكندي للبنينادبيعثمان فارس خالد ذنون2104172021021012

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل327.0اعدادية الحكمة للبنينادبيذكوان فارس علي حسين2105172021009011

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل324.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيغصون جمعه حجي سليمان2106172022244021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل464.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهدى غسان زهير محمود2107172042231322

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل450.0ثانوية العرفان للبناتاحيائياروى صالح فتاح يوسف2108312042060004

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل424.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايمان طه حنوش صالح2109172042371050

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل401.0ايمن- الخارجيات احيائيزبيدة علي خليل جمعة2110172042401039

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل401.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء سعد محمد زيدان2111172042235067

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل400.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد اغوان مهدي يعقوب2112172041008316
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل397.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيخليل ذنون خليل ابراهيم2113172041350109

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصنوبر اياد رمزي جميل2114172042357590

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل385.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيابراهيم بشار نوري محمود2115172041012002

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل383.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينورمان محمد نذير خضر عبود2116202042114103

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل381.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمود سالم علي محمود2117172051350306

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل372.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقياحمد عماد عبد الجبار عبد هللا2118172051015005

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل357.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عزت محمود يوسف2119172051121028

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل346.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل زينل حسن2120172042357408

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل390.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسين محسن امين محمد2121172041351233

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل325.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيصابرين كامل فجر باني2122222042425025

كلية العلوم االسالمية/جامعة الموصل336.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسهى سالم عبيد حمد2123172052357143

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية484.0الخضراء-ثانوية المتميزينتطبيقيفادي نائل ناصيف توما2124102051002014

قسم الكهرباء/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيآيه فاضل حريفان جواد2125142052086001

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية471.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيالسراء رياض هادي عبد2126102052116003

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية464.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيدعاء حليم مهند شهاب2127152052080016

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية446.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمرتضى علي هليل علوان2128152051001090

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية437.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيجعفر سليم داخل عبد2129122051006013

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية436.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين حيدر محسن طاهر2130122051030033

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية564.0اعدادية بروانة للبنيناحيائياحسان طه حمادي عبد هللا2131192041067002

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية536.0اعدادية رقية للبناتاحيائيامل ياسين ناجي عطيوي2132112042069005

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية526.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيبركات خلف خليل محمد2133192041009068

قسم السيطرة/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية492.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيميس خالد جمال عبد الجبار2134132052074015

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية454.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمريم حامد اشعيع حسن2135152052046024

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية452.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد هللا عباس بلم افندي2136102051015038

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية444.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيامنه فالح علي حسين2137232052119004

قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية444.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقياحمد فراس صاحب نجم2138112051002003

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية525.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمها حاتم كريم خضير2139122042107208

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية521.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيمسره عبد الحسين هادي عبد الخضر2140292042079048

قسم المعلومات/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية520.0الخارجياتاحيائيزهراء عبد الحسين حسن مهاوش2141122042401049

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية534.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفاطمه مسلم حسين زين العابدين2142102042106024

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية527.6ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياية مهدي اموري مهدي2143152042057010

قسم شبكات الحاسوب/هندسة الحاسوب/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيليث حسين عباس جعفر2144122041031133

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية523.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائياسراء خالد ابراهيم سلمان2145102042086003
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قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية498.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم مهدي صالح خضير2146102042115136

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية494.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد الغفار رحيم جبار مرهج2147112041026079

قسم الميكانيك العام/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية491.0ثانوية سومر للبنيناحيائيغيث عالء جمعه راضي2148122041043017

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية556.7ثانوية المسرة للبناتاحيائيروان فتاح حسين جبارة2149112042193019

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية554.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد عالء خضير عباس2150112041049084

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية548.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء علي جبار محمد2151122042109059

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية535.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائييوسف كريم خلف هاشم2152142041174070

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية528.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيشهد جميل فاروق جميل2153132052099021

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية490.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيياسين جعفر ياسين فاخر2154252041034059

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية489.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيسلسبيل عالء احمد ابراهيم2155102042110068

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية487.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عالء ابراهيم حسن2156212042137121

قسم ميكانيك محطات القدرة/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية458.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيكرار حيدر سيد جبر2157152051018047

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية521.0اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد فراس قيس داود2158112041004010

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية493.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد الرحمن رافد مجيد لطيف2159212041038040

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعلي لؤي ستار عبد االمير2160112041013026

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية474.0اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم كنعان عبد الكريم محمود2161112042071096

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية468.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره عصام محمد عبيد2162212042139116

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية466.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيغفران سعد نجم عبد هللا2163122042100042

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية458.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا كفاح عبد الرزاق فاضل2164102051020128

قسم التكييف والتجميد/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية425.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين عماد كاظم غيدان2165112051058049

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية458.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعلي رائد عبود داود2166132041001066

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية457.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعال صفاء محمد عطيه2167132042101063

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية447.0اعدادية السويس للبنيناحيائيابراهيم نهاد ذاكر احمد2168132041006003

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية446.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد القاسم قيس علوان جياد2169232041027044

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية491.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعلي باسم كاظم علي2170212051272083

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية452.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن هاشم هادي عليوي2171142051013026

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية545.0الخارجياتاحيائيمريم طالب جاسم خضير2172112042401139

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية542.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب جاسم كاتب سالم2173152042080169

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيطيبه طه كامل مدهر2174192042140023

قسم العمليات الكيمياوية/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية514.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد محمود عبد فرحان2175112051019007

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية543.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيايات غالب عبد هللا عباس2176142042069002

قسم التلوث الصناعي والنفطي/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية543.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيانتظار مهدي خزعل كاظم2177132042070028

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية570.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيمصطفى عمر خلف جامل2178192041072021
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قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم محمد سليم2179202041084034

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيماهر عقيل كريم مشعل2180192041019054

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية563.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمحمد علي حسين مغتاض2181152051003048

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية576.8الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيمروان مخلص حامد محمود2182102041028160

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية569.2ثانوية الجواهري للبنيناحيائيبارق سامر صالح الدين زين الدين2183212041020007

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينازي احمد سعدون حمد2184112042068086

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائينبأ محمد جبار سلوم2185192042194093

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية542.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيتبارك عباس عواد هادي2186112052192005

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية570.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد حسن احمد2187182042373025

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية566.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيتبارك بشير احمد عثمان2188112042102012

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية566.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسناء هاشم عذافه المحسن2189192042189114

قسم االلكترونيات البصرية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية535.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين فارس جواد خميس2190122051031058

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية508.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيزهراء كامل عبد المجيد يوسف2191142042081016

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيظالل محمد احمد خطاب2192202042134055

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية467.0اعداية الهدى للبناتاحيائيفوز جمال منعم ناصر2193142042077056

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيرسل رسول عبد الزهره عبد2194102042123019

قسم المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية414.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيفرقان جميل إبراهيم يونس2195112052114037

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية479.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيجيهان مثنى علي سلمان2196112042129011

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيخطاب عدي عبد هللا خضير2197112041021031

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية470.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى ياسين احمد يوسف2198212041004171

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية457.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسن عبد الخالق عمران دخنه2199122041031038

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية438.0الخارجيونتطبيقيعبداللطيف محي كاظم نايف2200112051400036

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية465.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهبه جاسم محمد علي2201212042294210

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية461.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينورهان طارق عدنان فهد2202112042068098

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه ماهر كحيوش كاظم2203132042111083

قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية416.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيجنات عدنان هاشم حمودي2204142052193005

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية476.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتاحيائيساره سامر هشام عبد الملك2205102042126002

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية455.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيضحى رحيم عبد فيصل2206142042076092

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية454.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيطيبه عيد محمد ياسين2207192042370172

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية452.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد احسان محمد حسن2208112042126038

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية441.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد جاسم محمد2209132051001053

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية450.9ثانوية االنبار للبناتاحيائيهبة هللا عيد محمد ياسين2210192042153092

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية443.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيافياء رحيم خلف حرج2211112042077005
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قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية442.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمريم نوري حلو حمادي2212132042281129

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية426.0اعدادية البتول للبناتاحيائيفرح واثق هاشم خالد2213112042072112

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية432.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيليث علي ماجد احمد2214112051041020

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية538.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب وهاب عبد هللا صالح2215112042112049

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية482.0اعدادية االمال للبناتاحيائياستبرق سرمد هاشم محمد2216112042070003

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسبأ سعد طالب كاظم2217112042067071

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية478.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائينور علي صفاء حلومي2218112042192047

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية477.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم مصطفى ابراهيم حسين2219102042120096

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية476.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم رافد عوده ثامر2220132042118227

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية469.0الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيايه داود طالب داود2221102042100018

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية464.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيهبه طالب علي جميل2222102042131048

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية461.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر هشام خلف محمد2223132041012140

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية479.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتقى صالح عبود فواز2224112052073016

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية429.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيدانيه حيدر مسلم حمزه2225232052117011

هندسة المواد/الجامعة التكنولوجية424.0اعداية الهدى للبناتتطبيقياسراء محمد ابراهيم جاسم2226142052077001

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية545.0ثانوية بابل للبناتاحيائيسميه عبد المجيد عبد الحسين عبد هللا2227122042095027

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية526.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيضرغام خليل ابراهيم عباس2228142041019044

قسم نظم االتصاالت الالسلكية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيامنه علي فائق محي الدين2229112052073005

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية533.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبنين علي ثامر حاتم2230272042086009

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية519.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور جواد حسن خشان2231152042080342

قسم نظم االتصاالت الضوئية/هندسة االتصاالت/الجامعة التكنولوجية522.0الخارجيونتطبيقيمرتضى هاشم لفته عيفان2232292051400052

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية550.4ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيامير حسين عبد االمير ابراهيم2233272051029002

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية547.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيساره عصام قاسم سالم2234142052078020

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية545.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتتطبيقيفرح زاهد حميد عباس2235132052121001

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية541.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيعز الدين احمد خليل حمد2236102051024018

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيايالف واثق جعفر عباس2237142052072009

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية539.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيزينب محمد عبد االمير خليل2238142052117008

هندسة العمارة/الجامعة التكنولوجية537.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيتقوى محمد عبد الحسن عباس2239102052137006

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية567.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعبد القدوس احمد كاظم علوش2240122051010011

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية563.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيعلي حسين محمد حسوني2241142051050019

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية555.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي رزاق حسين لزام2242142051016063

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية552.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسن مصطفى حسن عيسى2243142051048015

هندسة تكنولوجيا النفط/الجامعة التكنولوجية544.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى داود سلمان حميد2244112051032039
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الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية526.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمود وليد علي حمودي2245132051015038

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية522.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيوسام عبد المنعم طه صبر2246132051055064

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية517.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيالحسن بشار زيد قنبر2247132051041004

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية516.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيغفران شهاب احمد علوان2248132052102009

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية496.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيفاطمه عمار عبد الخالق علي2249102052116026

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية485.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيدعاء اسماعيل عواد محمد2250132052091013

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية484.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمريم علي سعد حسوبي2251132052100047

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن علي حسن عبد2252142051201258

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب مبدر جاسم ابراهيم2253112052076026

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية478.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيغيث هاشم جاسم محمد2254132051008034

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية475.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيايهم علي جبار كوالن2255112051018027

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية474.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيصالح غضبان زاير صابط2256282051018052

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية472.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى عماد عدنان رمضان2257112051058166

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية468.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيريام عمار لطيف كاظم2258142052076020

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية467.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعباس حسين محسن سرحان2259142051201139

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية466.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيمحمد حسن مبدر جاسم ابراهيم2260112051020068

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية462.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمروه جابر علي عبيد2261192052178032

الهندسة المدنية/الجامعة التكنولوجية462.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيموسى منير فرج راضي2262132051051017

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية450.0اعدادية هند للبناتاحيائيزينب حسين عبد هللا شبيب2263112042079040

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية443.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيوليد خالد مهذاب فياض2264192041009346

قسم الهندسة الكهروميكانيكية/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية419.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحمزه مثنى كريم احمد2265102051020071

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية462.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيهمام احمد حسين علي2266112041016117

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية445.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين محمد راضي جعفر2267102041026083

قسم المالحة والتوجيه/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية402.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد عماد سلمان منصور2268232041031098

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية499.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيرامي رياض محمد سند2269192041106018

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية454.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن كاظم عويد حنفيش2270142041012007

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية449.0ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيعثمان اسامه خليل محسن2271102041061012

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية440.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينوره مزهر رشيد حميد2272132042117270

قسم الطاقة والطاقات المتجددة/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية425.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيكاظم محمد كاظم مهاوي2273122051031119

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية528.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائينهى عباس كامل كرجي2274212042174030

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية502.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيمحمد غسان عادي صالح2275182041058026

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية497.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمحمد رياض محمد علي2276212041062046

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية485.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتبارك عالء عبد هللا سعيد2277142042069014

207 من 69صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية487.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيامين محمد جبر اعبيد2278142051201043

قسم نظم الطائرات بدون طيار/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية473.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم ابو الهنى2279142051201204

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية546.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيايمن خليل ابراهيم مطلب2280192041095019

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية519.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك مسلم طاهر جاسم2281212042145025

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية517.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيسنار ستار جبار مهدي2282112042108058

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية515.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيرسول جعفر خلف سبع2283142041003043

قسم معدات النفط والغاز/هندسة الكهروميكانيك/الجامعة التكنولوجية511.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرتاج مكي كاظم دفش2284122042122014

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية582.0الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائياحمد زين العابدين ممدوح مجيد2285102041002014

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية581.9ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد عدنان عبدالرحمن صالح2286142041007009

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية580.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيطيبه عبد الرزاق نعمه ناهي2287112042109076

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية579.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب باسم محمد ربيع2288212042140113

هندسة الطب الحياتي/الجامعة التكنولوجية578.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيايات حسن فليح حسين2289112052104001

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية562.0اعدادية عدن للبناتاحيائيشيرين قاسم حمود اسماعيل2290132042106043

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية558.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمي مثنى حسين احمد2291112042114098

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية555.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهدى احمد اسحاق ابراهيم2292142042134181

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية552.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيبراء عادل مهنا جاسم2293102042136008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية547.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمه محمد فيصل حسن2294112042105109

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية544.0اعدادية رقية للبناتاحيائيهبه وليد خالد محمد2295112042069036

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية541.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائيمريم عارف حسن علي2296122042084025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية534.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيضحى سالم جاسم محمد2297132042100069

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية524.0ثانوية حنين للبناتاحيائيفرح جاسم عبد الستار عبد الجبار2298132042104059

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية523.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيريتاج جاسم عبيد فرحان2299112042066022

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية517.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه مزهر طالب عبد2300252042100252

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية516.0اعدادية البتول للبناتاحيائيطيبه سفيان طه محمد2301112042072094

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية512.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيزيد عامر عبد زبير2302132041256015

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية511.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيرنا كريم محيسن حسين2303122042120006

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية510.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيآيات حسين حازم هويدي2304272042055003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية509.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد هللا محمد2305102042107008

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية505.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيتقى احمد عزيز شمخي2306112042121019

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية501.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء محمد جندي حنيت2307112042070063

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية493.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيانوار حميد فليح حسين2308152042053003

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية489.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمالك احمد عبيد كاظم2309112042068076

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية488.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيآيه عمار عبد الرحمن كريم2310112042067006
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العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية485.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياميمه فالح عبدهللا فرحان2311192042188024

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية484.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهدى كامل عبد حامد2312112042067165

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية482.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيصفا حازم خير هللا عكيب2313122042107152

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية481.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد حسين علي خلف2314102051009025

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية477.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيساره عدنان ابراهيم حامد2315142052081012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية458.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم لطيف حمادي2316152051071005

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية452.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيحسين مجيد بدر لطيف2317232051067018

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية452.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيسيف عبد الباري فرحان جهادي2318242051202064

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية413.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيحمزة حسام عبد الحميد فاضل2319112051021048

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية411.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيشيماء جواد كاظم مصلح2320132052074012

العلوم التطبيقية/الجامعة التكنولوجية410.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيعلي مزاحم رجب حسين2321122051001022

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية460.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزينب خليل زاير ضايع2322212042186014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية455.0اعدادية النورين للبنيناحيائيايوب ياس خضير عباس2323142041004009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية445.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيزينب حسن علي هاشم2324212042130015

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية433.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد صحيب ياسين عبد الصاحب2325182041085063

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية428.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الهادي خالد غالب حسين2326212041005089

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية425.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيرقيه فرج ياسر ناصر2327142042139014

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية418.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيطه محمد كاظم محمود2328102041026117

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية416.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد سمير عبيد2329192041114070

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية413.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزهراء حيدر جبار نعمه2330132042073047

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية411.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيهدى عباس حاتم تايه2331102042111062

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية406.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيرسول قحطان رمضان جاسم2332112051006053

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية398.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي نبيل عدنان عبود2333142051022066

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية385.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقيجعفر حسن حسين مال هللا2334132051259009

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية378.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيزين العابدين نصر طالب عطيه2335142051012024

علوم الحاسوب/الجامعة التكنولوجية376.0ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيعلي عبد هللا سالمة عبد الرضا2336132051038010

كلية الطب/جامعة الكوفة605.7ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى رفعت اسوادي عبد2337252042074101

كلية الطب/جامعة الكوفة604.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى ادريس هادي مسلب2338252041031738

كلية الطب/جامعة الكوفة604.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايمان حيدر محمد صالح2339252042109008

كلية الطب/جامعة الكوفة604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور نصير علي حمود2340252042100536

كلية الطب/جامعة الكوفة602.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيطيف جواد محمد ابراهيم2341252041207054

كلية الطب/جامعة الكوفة599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء علوان جبار خشم2342252042062071

كلية الطب/جامعة الكوفة598.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيصفا عبدالهادي محمد احمد2343182042275060
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كلية الطب/جامعة الكوفة597.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيابتهال عالء الدين رزاق حسن2344252042087002

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي حسين محمد2345252042096132

كلية الطب/جامعة الكوفة596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل عادل محمد عبد هللا2346252041031523

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيحنان احمد عطا مهدي2347212042146015

كلية الطب/جامعة الكوفة595.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمهيب محمد برهان داود2348212041005172

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبان حسن روؤف محسن2349252042062147

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي شهاب احمد عبد2350212041052076

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة588.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الكاظم يوسف2351212041002154

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير جبار جاسم علوان2352252041031069

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة587.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينورا عباس حسين قاركه2353212042173041

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيربى منير علي حسن2354252042062376

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحميده عقيل عبد الحسن حمود2355252042087016

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة588.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد قاضي عوده محمد2356252041207108

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة587.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد طالب هليل دويج2357262041010076

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة586.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيتقى محسن علوان هادي عباس2358142042125005

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.0اعدادية العال للبناتاحيائيرونق حمود احمد عواد2359192042156034

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين احمد سامي خليف2360242042077009

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة584.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيه محمد غالي بدن2361262042097005

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الكوفة528.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيجعفر ظاهر حبيب حسين2362252051044015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة471.0ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيعبد هللا باسم فنجان صدام2363162051316006

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة455.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيضحى حمزه هادي جبار2364272052064044

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة الكوفة426.0اعدادية الثقلين للبنينتطبيقيضياء عباس عبد هللا عبطان2365242051030011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة475.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيساره حيدر صالح خلف2366252042116052

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة463.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحميد ماجد حميد2367162051426003

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة548.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد فاضل اكرم محمد2368212041004055

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة541.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب ثائر فاضل نوري2369252042062670

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة497.0االهلية للبنات (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيسكينه حسن محمد جواد نعمة2370252042072012

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة الكوفة423.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فالح كثير منصور2371162051356029

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة400.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه مضر عبد الحي عليوي2372162052230048

قسم المنشأت والموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة الكوفة383.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين ناظم عباس ربج2373252051044041

كلية العلوم/جامعة الكوفة533.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحامد داخل زعيتر راهي2374242041014007

كلية العلوم/جامعة الكوفة523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد كريم عبد الكاظم خليل2375252042062862

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء صدام حسين شخير2376252042062558
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كلية العلوم/جامعة الكوفة498.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيازهار كريم محمود خضير2377252042089004

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيحمزه قاسم حسين مردان2378202041257006

كلية العلوم/جامعة الكوفة493.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيتبارك خليل ابراهيم سلمان2379232042101017

كلية العلوم/جامعة الكوفة490.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيحميده رحيم عبد االمير حسن2380232042177015

كلية العلوم/جامعة الكوفة484.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيتبارك ابراهيم كريم علوان2381112042118009

كلية العلوم/جامعة الكوفة481.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيهاني رحيم راشد كتاب2382242041035172

كلية العلوم/جامعة الكوفة479.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي شويل كريم عباس2383232041251295

كلية العلوم/جامعة الكوفة474.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيساره سالم عبد الكاظم سالم2384232042095054

كلية العلوم/جامعة الكوفة472.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين عادل صالح ثجيل2385242042124027

كلية العلوم/جامعة الكوفة488.0الخارجياتتطبيقيام البنين ماجد خريبط كريم2386252052401005

كلية العلوم/جامعة الكوفة448.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعباس صبري عبد عباس2387232051031026

كلية العلوم/جامعة الكوفة435.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيسميه علي عيدان كاظم2388232052115024

كلية العلوم/جامعة الكوفة430.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي خلف نعيمه حثال2389162051076072

كلية العلوم/جامعة الكوفة411.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد خضر2390272051150045

كلية العلوم/جامعة الكوفة408.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيحسين كريم كاظم ساير2391222051031015

كلية العلوم/جامعة الكوفة399.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمحمد محسن عاتي عبد هللا2392282051022120

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي محمد علي2393232042142237

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة451.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد حسين كاظم ياسين2394252042101133

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة443.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيعذراء يوسف حسن جبر2395252042086101

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة420.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيبشرى والي عجيد دلم2396262042251011

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة381.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمنتظر خضير شنجار عبد الحسن2397162051002164

كلية القانون/جامعة الكوفة456.0اعدادية الفدائي للبنينادبيباقر هادي محيسن كاظم2398252021013009

كلية القانون/جامعة الكوفة406.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيعلي كريم جهادي دحام2399252021022004

كلية القانون/جامعة الكوفة401.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياسالم رحيم محمد ياسر2400252021008010

كلية القانون/جامعة الكوفة379.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى عباس جفات سلمان2401252021044043

كلية القانون/جامعة الكوفة375.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرواء صالح عبد الزهره حسين2402252022193046

كلية القانون/جامعة الكوفة375.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعبد هللا محسن عطيه جاسم2403252021044024

كلية القانون/جامعة الكوفة370.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيارشد جاسم عبد شاهر2404252021044003

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة489.0الخارجياتادبيسرور فالح مهدي علي2405252022401089

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة350.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعبد المجيد ياسين مجيد طاهر2406142021005037

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة336.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيامير ناظم عبد الخضر حمزه2407292021153022

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة325.0الخارجيونادبيسجاد مقداد احمد علي2408132021400041

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة322.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيامال كاظم هادي عبود2409252022080007
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كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة321.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيرائد شفيع صاحب جاسم2410242021044008

كلية التمريض/جامعة الكوفة571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي طالب يوسف كاظم2411252041031432

كلية التمريض/جامعة الكوفة570.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين عالء جواد كاظم2412232041007078

كلية التمريض/جامعة الكوفة559.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهالء محي خضير علي2413212042121133

كلية التمريض/جامعة الكوفة553.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيايمان حمودي بالش جواد2414242042169011

كلية التمريض/جامعة الكوفة550.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسرى هاشم خلف حميد2415182042275058

كلية التمريض/جامعة الكوفة548.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيدعاء جميل عبد علي هريط2416232042077044

كلية التمريض/جامعة الكوفة545.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد مشكور كاظم2417252042096387

كلية التمريض/جامعة الكوفة545.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيايمان جاسم محمد صالح2418212042161009

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة491.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه نعيم ضعيف عبود2419252042100261

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة474.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه ميثم طاهر محمد2420252042062462

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة412.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى ثائر عبود محسن2421252042101222

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة403.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينبأ حسين عبد الهادي عبيد2422252042098018

كلية الزراعة/جامعة الكوفة384.0االهلية للبنين (ع)اعدادية دار الزهراءاحيائيايهم حسين ايهم كاظم2423252041210002

كلية الزراعة/جامعة الكوفة374.0اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيحمزه عبد الرحمن كاظم عبود2424252041022007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة349.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه هيثم ساجت عيدان2425132042080019

كلية الزراعة/جامعة الكوفة344.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد وناس حسون2426242042128002

كلية اللغات/جامعة الكوفة402.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب توفيق كريم محمد2427252022079053

كلية اللغات/جامعة الكوفة350.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيسرور عالء سعود شهاب2428262022129033

كلية اللغات/جامعة الكوفة349.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيفرج عاشور صافي شلب2429252021160038

كلية اللغات/جامعة الكوفة332.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر محمد ابو عطره خضر2430242021017081

كلية اللغات/جامعة الكوفة322.0الوقف الشيعي- ثانوية الشريف الرضي للبنين ادبيمحمد سعد طالب عبد علي2431242021054005

كلية اللغات/جامعة الكوفة510.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين عقيل حسين محمد2432252041009066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة445.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد هللا محمود علوان حمد2433212021211008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة415.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيفاطمه صاحب عيسى محسن2434242022144008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة409.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيمسلم كريم مظلوم عيدان2435252021049020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة379.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي قاسم عبد حسن2436252021008117

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة376.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيعلي تحسين صخي عباس2437212021230017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة359.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسيف حيدر جمال تقي علي2438142021019080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة356.0ثانوية الوركاء للبنينادبيهاني علي صبر عبيد2439232021034053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة355.0ثانوية سومر المختلطةادبيخير هللا محمود جواد درويش2440212021072009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة352.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيوفاء عامر حامد جلوب2441212022214014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة352.0اعدادية االبراج للبنينادبيكرار زمان ساجت سمير2442252021027063
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة351.0ثانوية الريف للبنينادبيعبد القادر احمد ابراهيم محمد2443122021029019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة348.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيحسين محمد محي محمد2444212021073002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة342.0ثانوية سومر المختلطةادبيقاسم محمود جواد درويش2445212021072016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة338.0ثانوية القلعه للبنينادبيعقيل نهاد احمد عباس2446212021040014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة336.0ثانوية دمشق للبنينادبيامير بشير احمد هدوش2447212021048003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة327.0اعدادية االفتخار للبناتادبيحوراء صباح جابر رباط2448252022079026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة326.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب عباس جاسم عبد2449252022089035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة429.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسجى احمد جاسم محمد2450252042101121

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة398.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكاظم ارحيم قحيط سمير2451252041007264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة368.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمصطفى ماجد فخري عبد الوهاب2452112041210067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة366.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين جبار عويد2453242042220329

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة359.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينبأ باسم محمد كرام2454192042246100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة357.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي محمد كاظم مدب2455232041014081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة354.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيدعاء عبد محمد عجه2456232042305049

كلية التربية/جامعة الكوفة452.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيغسق غانم راجي عبيد2457252022096045

كلية التربية/جامعة الكوفة417.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى صابر نوماس صاحب2458252021025053

كلية التربية/جامعة الكوفة399.0ثانوية االمامة للبنينادبيمنتظر مزهر محمود عباس2459212021083039

كلية التربية/جامعة الكوفة394.0الخارجياتادبيدعاء سليم عبد الحسين غضب2460252022401042

كلية التربية/جامعة الكوفة385.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيسلوان ابراهيم حسن حبيب2461252021116035

كلية التربية/جامعة الكوفة441.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيماهر فالح عناد صالح2462222041049036

كلية التربية/جامعة الكوفة440.0اعدادية االمير للبناتاحيائيرسل حميد توفيق احمد2463252042083049

كلية التربية/جامعة الكوفة440.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين جليل شالل عداي2464252042084113

كلية التربية/جامعة الكوفة430.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاتن طالب حسين راضي2465232042305118

كلية التربية/جامعة الكوفة422.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيهدى محسن جاسم محمد2466232042113087

كلية التربية/جامعة الكوفة417.0اعدادية يافا للبناتاحيائيابتسام شهيد جوده شاهر2467242042117011

كلية التربية/جامعة الكوفة415.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء هادي ياسين خضر2468252042059437

كلية التربية/جامعة الكوفة412.0االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيزينب حيدر عبد الزهره عبد االمير2469272042143012

كلية التربية/جامعة الكوفة368.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزهراء حميد غانم جبر2470252052086016

كلية التربية/جامعة الكوفة363.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيزين العابدين عمار حسين علي2471172051178015

كلية التربية/جامعة الكوفة355.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيكرار ستار جبار حمد هللا2472272051045074

كلية التربية/جامعة الكوفة354.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعلي عباس عبد علوان2473232051031033

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0ثانوية الرملة للبناتادبياالء عبد الكاظم محمد جبار2474252022061005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة466.0اعدادية القادسية للبناتادبيبنين نجم علي عبود2475252022111009
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كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0اعدادية الجزائر للبناتادبيمنى عايد حسين جاسم2476252022091057

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة398.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيزينب ثائر نجم عبد علي2477242022144006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة366.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسحر عباس حاتم علوان2478212022155067

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة354.0اعدادية االمير للبناتادبيكوثر سعيد محمود محمد علي2479252022083027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة346.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيحوراء احمد بريهي تايه2480232022271041

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة468.0اعدادية يافا للبناتاحيائيانتظار ناظم سوادي مهدي2481242042117024

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة448.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمروه احمد جاسم محمد2482252042089112

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة436.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيأنوار أحمد طاهر مسلم2483252042056006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة429.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقية رعد كاظم حسن2484252042070075

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة426.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيساره فالح هاتف مشعان2485252042053070

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيوفاء نسيم كريم علي2486252042100605

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة411.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور الهدى كاظم ابراهيم خليل2487232042090175

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة404.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيسجى حيدر جاسم محمد2488232042099025

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة382.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات محمد جابر محمد2489242042106021

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة377.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايات حسن هاشم خضير2490272042064012

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة371.0الخارجياتتطبيقيتبارك فالح حسن زاير2491252052401010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة351.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيكوثر سالم سرتيب شهيد2492242052220201

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة349.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزهراء ستار عبد الزهره جياد2493272052094020

كلية اآلداب/جامعة الكوفة346.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيسجاد رحيم محيل حمود2494252021049012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة331.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيمحمد عبد الحسين مالك مال هللا2495252021163046

كلية اآلداب/جامعة الكوفة325.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعبد االمير المأمون عبد االمير ناجي2496122021044048

كلية اآلداب/جامعة الكوفة390.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد حيدر عنون موسى2497232042088311

كلية اآلداب/جامعة الكوفة387.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي رياض عبد زيد جبر2498252041044290

كلية اآلداب/جامعة الكوفة348.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين مجيد جياد2499252051001062

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة352.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحوراء يوسف حسن جبر2500252022086069

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة350.0الخارجيونادبيعبد العزيز حسن عبد هللا مرزه2501232021400080

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة350.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيباسم محمد جواد كاظم2502252021154007

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة395.0الخارجياتاحيائيمرام عبدالكريم محمدعلي عبود2503252042401147

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة390.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمحمد حسين أدريس زغير حمود2504252041003032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة376.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيوالء كريم هادي رهمه2505272042160425

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة376.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيمها حسن علي هاشم2506262042121014

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة373.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء صفاء محسن علي2507112042064034

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة342.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي فليح حسن والي2508222051307132
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كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة334.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيغيث فاضل صالح مهدي2509252051020014

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة407.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيهدى مهدي كاظم دهيم2510222042198046

كلية الفقه/جامعة الكوفة325.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيحوراء علي موسى دنانه2511252022171020

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة430.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي جواد كاظم عبد2512222041356128

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة426.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيكرار ماجد عبد الحسين عبد الكريم2513252041009213

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة357.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد عباس مهلهل جميل2514162051084014

كلية الطب/جامعة تكريت598.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيطه فاروق فؤاد طه2515182041057013

كلية الطب/جامعة تكريت598.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسن عبد الهادي وهيب احمد2516212041012034

كلية الطب/جامعة تكريت598.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى عمار صالح غزال2517122041022102

كلية الطب/جامعة تكريت598.0اعدادية النبوة للبناتاحيائياطياف هاشم عبود كريدي2518212042145008

كلية الطب/جامعة تكريت598.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيوديان خالد احمد متعب2519212042111035

كلية الطب/جامعة تكريت598.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعمر جاسم حماده محيميد2520182041053045

كلية الطب/جامعة تكريت597.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعمران عبد العليم فوزي عبد العزيز2521202041084051

كلية الطب/جامعة تكريت597.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيايه عدي حسن حسون2522132042112005

كلية الطب/جامعة تكريت597.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيفاطمه حسين لطيف محمد2523212042177046

كلية الطب/جامعة تكريت596.0اعدادية عمورية للبناتاحيائينهال موفق فرج علي2524182042183142

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسفانه غالب خطاب نصيف2525182042237043

كلية طب االسنان/جامعة تكريت590.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيعلياء حسين حمد خلف2526182042259029

كلية طب االسنان/جامعة تكريت589.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيضحى ذاكر محمود شاكر2527182042183099

كلية طب االسنان/جامعة تكريت589.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيطه كامل نجم عبد هللا2528182041140013

كلية طب االسنان/جامعة تكريت589.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد الباسط حميد ساهي ريزه2529182041127030

كلية الصيدلة/جامعة تكريت587.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهد سفيان مطشر فليح2530212042097073

كلية الصيدلة/جامعة تكريت586.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيسيناء فريد كريم جاسم2531182042183090

كلية الصيدلة/جامعة تكريت586.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعلي جاسم حماده محيميد2532182041053041

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائييومن طالب عدنان طلب2533182042271168

كلية الصيدلة/جامعة تكريت585.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزهراء سعود فرحان خليفه2534192042217059

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد هللا صباح مهدي كاظم2535212041054085

كلية الصيدلة/جامعة تكريت584.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعلي طارق محمد مخلف2536192041006043

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت476.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيصفا ثويني طه وردي2537322052030015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت458.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقياسامه حسان عبد ابراهيم2538192051067005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت456.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسعد عبد الرحمن جنعان شالل2539202051003035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت453.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد احمد حازم محمد علي2540172051017117

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت452.0اعدادية الراية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم عمير عباس2541172051025003
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت450.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيوسام صالح خليفة زيدان2542172051053009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت449.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقياحمد بشار نوفل يحيى2543172051023003

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت421.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيقتيبه حسين جدوع علي2544172051351503

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت420.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن علي حمو2545172051018014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت420.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيثامر عدنان عباس حنين2546132051006014

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت417.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيمريم فاضل جاسم حمود2547192052191033

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت414.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الستار فتيخان محمد2548192051026035

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت412.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى غايب فياض صالح2549192051026070

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت409.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيقحطان معن خلف عوده2550182051014020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت502.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائياسراء عبد السالم عمر محمد2551202042112001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمهند عدنان احمد رشيد2552122041020129

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت501.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمروه ثويني طه وردي2553322042030034

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت500.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينبراس عبد السالم خلف عبود2554182042193039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت491.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد فوزي مطر صبار2555182041021035

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت477.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعمار جاسم محمد عطيه2556182041112004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت443.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياحمد عبد الستار علي جميل2557182051007002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة تكريت407.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمحمد مأمون يونس عبد هللا2558202051262089

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت576.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيسجى صكبان نصيف هندي2559182042208016

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت574.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنتهى محمد جاسم ارميض2560182042271139

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت550.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمريم عبد ويس خضر2561182042146025

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت535.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعباس حامد عكاب أحمد2562182041089027

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت534.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعصام عيال صالح حمد2563182041044032

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت482.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقييوسف قاسم محمد عدوان2564212051087045

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت395.0ثانوية بيجي للبناتتطبيقينور سعد ابراهيم حمادي2565182052177018

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت391.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمصطفى عبد القادر عبود احمد2566182051070095

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت387.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيرقيه باسم محمد ربيع2567212052140016

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة تكريت383.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيرغيد خالد خلف كنوش2568182051140007

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت397.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحمزه عبد محسن حمادي2569192051026018

قسم الكهربائية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت393.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعمر يوسف رجه شرقي2570192051011062

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت455.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيمحمود ثامر صالح عبد الوهاب2571182041057027

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت432.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيلميس عدنان محمد محمود2572182042261023

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت523.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد الصمد حميد رحيل حمد2573192051067023

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت517.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعلي سلمان محمد خليفة2574192051040030
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قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت512.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيمحمود اسود محمود احمد2575102051154016

قسم تكرير النفط والغاز/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيسيف سليم إسماعيل ثامر2576192051013022

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت547.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيبردى فائق ذياب طفاح2577182052183014

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت538.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيكرم عبد الباري ضيف مخلف2578182051137011

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت511.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقياسماعيل حسين محمود عبد هللا2579202051250012

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت509.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم محمد عادل علي2580162051449024

كلية العلوم/جامعة تكريت565.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعمر عدنان محمد طياوي2581202041250114

كلية العلوم/جامعة تكريت562.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه محمد فارس رجا2582182042271032

كلية العلوم/جامعة تكريت549.0اعدادية البيان للبناتاحيائيايالف عدي زنزل رعد2583182042246006

كلية العلوم/جامعة تكريت535.0ثانوية الريف للبنيناحيائيعلي محمد طه محيسن2584122041029028

كلية العلوم/جامعة تكريت528.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيحمادي خالد خليفه صالح2585202041253024

كلية العلوم/جامعة تكريت524.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور اياد مهدي هالل2586182042247045

كلية العلوم/جامعة تكريت523.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيطه سعد أحمد حسين2587182041089026

كلية العلوم/جامعة تكريت520.0اعدادية بلد للبنيناحيائيصادق عبد الحميد مشرف مجبل2588182041006077

كلية العلوم/جامعة تكريت517.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن جنعان شالل2589202041003077

كلية العلوم/جامعة تكريت509.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيريم مزهر جواد عفر2590182042259020

كلية العلوم/جامعة تكريت493.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيماجده علي جدوع شهاب2591182042339022

كلية العلوم/جامعة تكريت492.0ثانوية يثرب للبناتاحيائيايمان نايف تركي احمد2592182042215004

كلية العلوم/جامعة تكريت491.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايه عامر فرج حسن2593312042047039

كلية العلوم/جامعة تكريت486.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيسديم صالح محمد عبد هللا2594182042162013

كلية العلوم/جامعة تكريت479.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم محمد عريبي اسعد2595182042232036

كلية العلوم/جامعة تكريت478.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيعبد هللا حسين نوري عبد الغني2596202041091008

كلية العلوم/جامعة تكريت477.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينجالء ادريس طه حسن2597202042124097

كلية العلوم/جامعة تكريت423.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد مهدي2598182051077002

كلية العلوم/جامعة تكريت394.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتتطبيقيبان هاشم ابراهيم جاسم2599182052214003

كلية العلوم/جامعة تكريت383.0ثانوية بيجي للبناتتطبيقيوالء عجيل صالح جدوع2600182052177021

كلية العلوم/جامعة تكريت381.0اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقياحمد عبد محمد جاسم2601202051211001

كلية العلوم/جامعة تكريت379.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد حمد رشيد2602122051205050

كلية العلوم/جامعة تكريت374.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينتطبيقيزكريا بشير ابراهيم رجب2603182051154003

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت450.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيعائشة احمد محمد حسن2604182042183110

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت438.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه محمود جاسم محمد2605182042194023

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت418.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةاحيائيموسى مثنى موسى عبد اللطيف2606182041160014

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت412.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائياسماء مجيد لطيف عباس2607182042222001
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قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت361.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيموفق بهجت ابراهيم علي2608182051084017

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت444.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيقرطبه مظهر جسوم عزيز2609182042140024

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت435.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشهد قاسم حسين عزيز2610322042030029

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت411.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيالفي رديف الفي عواد2611202041022092

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت407.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه نائل ثابت لفته2612182042242127

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت405.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائييوسف مظفر عاصي علي2613202041022152

كلية الحقوق/جامعة تكريت487.0اعدادية اسماء للبناتادبيديانا عالء فاضل عباس2614182022242021

كلية الحقوق/جامعة تكريت474.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيمريم مجبل مطر ابراهيم2615312022058024

كلية الحقوق/جامعة تكريت456.0ثانوية البارودي للبناتادبيبان فرحان حمد بدوي2616182022258010

كلية الحقوق/جامعة تكريت436.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيحسن صالح يوسف عكله2617182021004014

كلية الحقوق/جامعة تكريت414.0اعدادية اسماء للبناتادبيمرام رائد علي اسماعيل2618182022242049

كلية الحقوق/جامعة تكريت413.0اعدادية الوطن للبنينادبيمصدق رفعت يونس فاضل2619182021029022

كلية الحقوق/جامعة تكريت406.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيحازم سيسب عويد شكوري2620182021096006

كلية الحقوق/جامعة تكريت403.0اعدادية الباهلي المختلطةادبياحمد بهجت ابراهيم علي2621182021084002

كلية الحقوق/جامعة تكريت397.0ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي طالل عريبي عبد هللا2622182021129012

كلية الحقوق/جامعة تكريت391.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايه عدي لبيب ابراهيم2623182022247007

كلية الحقوق/جامعة تكريت386.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد الهادي عمار خلف محمد2624182021014014

كلية الحقوق/جامعة تكريت386.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبياحمد جاسم حمادي ثامر2625182021099001

كلية الحقوق/جامعة تكريت386.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبياركان سعد شاكر يوسف2626182021073006

كلية الحقوق/جامعة تكريت384.0ثانوية الضلوعية المسائيةادبيدعاء طالب علي محيميد2627182022331010

كلية الحقوق/جامعة تكريت373.0ثانوية دبي للبنينادبيعبد هللا سعد مزهر جاسم2628182021122033

كلية الحقوق/جامعة تكريت369.0ثانوية سامراء للبناتادبيآيه ممتاز جاسم محمد2629182022180003

كلية الحقوق/جامعة تكريت357.0اعدادية الروافد للبنينادبيحيدر حسين جعفر حسن2630182021085011

كلية الحقوق/جامعة تكريت356.0اعدادية البيان للبناتادبيتبارك عثمان شاكر علي2631182022246012

كلية الحقوق/جامعة تكريت352.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعمر سحاب مطر حميد2632182021011016

كلية الحقوق/جامعة تكريت351.0اعدادية ابن كثير للبنينادبياحمد ربيع خلف جاسم2633182021010003

كلية الحقوق/جامعة تكريت450.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيزينب نشوان عايد ياسين2634312042081083

كلية الحقوق/جامعة تكريت446.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسفانه احمد سالم فرج2635182042242094

كلية الحقوق/جامعة تكريت386.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيالهام علي شبيب حمد2636182042197004

كلية الحقوق/جامعة تكريت401.0ثانوية طرابلس للبنينتطبيقيارميض مجيد ارميض حسين2637182051121003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت373.0ثانوية االزهر المختلطةادبيحمزه نادر ناجي فريح2638192021296003

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت359.0اعدادية المنتهى للبناتادبيسليمة انعام عبد الوهاب قدوري2639212022103019

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت352.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى محمد عبد هللا عطيه2640112021033073
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت342.0اعدادية الداودي للبنينادبيياسين مهدي عبد الجليل خليل2641102021029034

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت330.0ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد سعد خزعل شالل2642182021069016

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت321.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعثمان زهير حسن هادي2643202021030009

كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت416.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهالء سعيد خضير عباس2644182042200012

كلية التمريض/جامعة تكريت571.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحيناحيائياحمد حاتم غفوري شكور2645202041067004

كلية التمريض/جامعة تكريت570.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد ابراهيم فرحان مهيدي2646192041029040

كلية التمريض/جامعة تكريت568.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه علي خلف كاظم2647182042261021

كلية التمريض/جامعة تكريت558.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحنين عمر علي زيدان2648212042137048

كلية التمريض/جامعة تكريت558.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينمارق محمد عطية احمد2649182042271150

كلية التمريض/جامعة تكريت557.0ثانوية آشور للبناتاحيائياماني عواد عبد المنعم مطر2650182042243016

كلية التمريض/جامعة تكريت555.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسرى مشعان عناد عباس2651212042138100

كلية التمريض/جامعة تكريت554.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياثمار عبد المجيب عبد االله عبد2652212042190004

كلية التمريض/جامعة تكريت550.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهديل عدنان محمود حسن2653212042165100

كلية التمريض/جامعة تكريت550.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيرحمه ناظم حسين خضر2654182042394014

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت429.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى جاسم محمد كرنفل2655212042102158

كلية الزراعة/جامعة تكريت375.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيريمه طالب جاسم محمد2656182042194017

كلية الزراعة/جامعة تكريت373.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيعبير زياد مصحب حسين2657182042174033

كلية الزراعة/جامعة تكريت350.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم علي عبد هللا2658182042247021

كلية الزراعة/جامعة تكريت348.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل حسن نايف2659112041012052

كلية الزراعة/جامعة تكريت338.0اعدادية الدور للبنيناحيائياسامه سنحاريب ابراهيم صالح2660182041003008

كلية الزراعة/جامعة تكريت329.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعباس جبار مسرهد غانم2661212041272133

كلية الزراعة/جامعة تكريت322.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيخوله ابراهيم محمد خلف2662182042394010

كلية الزراعة/جامعة تكريت321.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيتبارك حسام حكمت مخلف2663182042204006

كلية الزراعة/جامعة تكريت331.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمصطفى إبراهيم فرحان محيسن2664192051062029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت478.0اعدادية االمين للبنينادبيطه حرب حمد محمد2665182021014007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت475.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعبد الواحد عباس عبد الواحد صالح2666202021022041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت429.0اعدادية بروانة للبنينادبيطارق عبد العزيز فليح حسن2667192021067015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت425.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيصهيب عدنان جواد منصور2668212021244008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي ياسين مزهر حسين2669212021007038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت407.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرسل اياد عزيز علي2670212022140032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت403.0ثانوية الكوثر للبناتادبيافراح قيس نوفان صيهود2671182022260003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت400.0ثانوية سامراء للبناتادبيجيهان زياد عبد الكريم حسين2672182022180013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعواد مهدي محمد عواد2673212021007039
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيشروق حماد حمد خلف2674182022273016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت382.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد احمد خضير عبيس2675232021256111

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0اعدادية بروانة للبنينادبيحاتم ربيع مصلح عجيل2676192021067010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت375.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعبد هللا ناجي خلف حمد2677192021011026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0الخارجيونادبيعبد الكريم محمود فليح عجاج2678122021400075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت373.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحيدر عمار عادل عبد2679212021006014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0اعدادية طوبى للبنينادبيمحمد محمود عبد السالم جاسم2680212021087052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت370.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيادهم صبار جاسم محمد2681212021233001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت369.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيسيف الدين محمد بركات جاسم2682212021064010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت364.0ثانوية نجد المختلطةادبيعيسى نزار محمد عبد2683182021309005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت362.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيماهر علي صالح مجيد2684212021038100

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت359.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيجيهان ياسين يوسف حمادي2685212022098012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت359.0ثانوية صالح الدين للبنينادبيعلي محمود علي عبود2686112021186003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت358.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيصالحه مؤيد ابراهيم عبد المنعم2687192022178023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت358.0اعدادية المقدادية للبناتادبيسمر حسين روضان حسين2688212022140057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت357.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيماضي غازي ماضي سعيد2689212021354009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت353.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعبد الرحمن شاكر حمد عبد هللا2690192021109040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت351.0ثانوية دجلة للبنينادبيواثق سعد خزعل شالل2691182021069022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت351.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى قيس نجم عبد2692212021038136

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت349.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعبد الرحمن علي حسين مطرود2693212021081027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت347.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيدعاء وليد كتاب حمد2694182022171009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت346.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيصفوان ابراهيم شاطي عكيله2695182021118027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت344.0ثانوية البارقة المختلطةادبيحسين محمود ياسين حمد2696212021258005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت343.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبياحمد غالب خليل حمد2697212021278009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت340.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيعلي حسن عباس احمد2698182021313015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت337.0ثانوية المجيد المختلطةادبيموج شاكر علي محمد2699182022105009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت333.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيابراهيم عامر فتيخان ابراهيم2700182021313003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت332.0اعدادية الفلق للبنينادبيمحمد مدحت عبود جاسم2701212021023057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت331.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيمصطفى سمير عبد الجبار شهاب2702212021062041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت330.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيديانا مهنه إبراهيم ياسين2703212022151017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت442.0ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء فاضل علي وهب2704182042192007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيسجاد عبد الخالق ابراهيم عويد2705182041299004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت393.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيورود محمد علي احمد2706182042207016
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت389.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد كاصد عبد الكاظم مرهون2707182041006148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت385.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيانفال طالب محمود داغر2708182042186005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت381.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيعبد الرحمن اثير حمد حميد2709182041331016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت377.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيرحيمة جاسم عباس حسين2710182042336013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفاطمه جمعه علي زبار2711312042047152

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت376.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيفراس خميس رديني عطا هللا2712192041359037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت372.0ثانوية تدمر للبناتاحيائينبأ نافع علي حسين2713212042131018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت371.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيحال ضاري حسن محمد2714182042193012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت361.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعبد القادر خليل صالح ابراهيم2715202041253043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت358.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأزهار عبد الصاحب لفتة حمود2716202042111001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت357.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيأيه سليم نجرس عبد هللا2717182042177004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت356.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيسعد جاسم محمد هالل2718182041337027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت356.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد محمد سالم عبد هللا2719122041022010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت368.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعمران عطا هللا علي شهاب2720182051069007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت366.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد كاظم مهدي عبد محسن2721112051049119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت365.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيخلف زياد خلف عياش2722182051044011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت323.0ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيمحمد وسام حسين حماده2723182051291014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت318.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي محمد حسين عدوان2724202051011025

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت334.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيتبارك محمد علي عزال2725212022099021

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت326.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيمحمد ستار يوسف صالح2726212021279045

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت385.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسام محمد حميد2727212041272263

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت369.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيضحى محمد محمود محمد2728212042290072

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت368.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيانس مشعان محمد عبد هللا2729202041019015

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت367.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسجى سيف الدين حمزه عبود2730212042094078

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد علي داود سلمان2731212041030079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت459.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيشروق مصلح عبد عبد هللا2732182042164022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0ثانوية آشور للبنيناحيائيعبد هللا علي جدوع شهاب2733182041081015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت445.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيامل ناصر ابراهيم مخلف2734182042193005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت444.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيبدور رديف الفي عواد2735202042282054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت437.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيجوان احمد عبدالحكيم عبدالرحيم2736212042111007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيسفانه اياد رزاق حسين2737112042116021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائياحمد خليل ابراهيم خلف2738212041064004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت427.0ثانوية بردى للبنيناحيائيمحمد خلف محمد خلف2739212041229060
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت424.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائينسيبه مشرف جاسم محمد2740192042160073

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت421.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيريم ابراهيم جاسم محمد2741132042075025

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت418.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد حسناوي حمدي عبد الرزاق2742192041041003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت417.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيعبد الباري امين قاسم عباس2743182041012014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت414.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيساريه عبد هللا احمد محجوب2744182042182059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت414.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيمبدر عبد المنعم خلف علي2745182041008029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت390.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيكرار علي حسين كاظم2746232051255099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت381.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيدانيال محمد جمعة خضر2747172051350103

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت367.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فؤاد محمود عبد2748122051022023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت366.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمعتز مهند رشيد احمد2749182051044037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت361.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيليث عبد الستار عبد القادر حمودي2750182051350107

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت472.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبياشراق نوري سعيد محمد2751182022313002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت463.0ثانوية همسة للبناتادبيمينا واثق عبد هللا خلف2752202022157031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت452.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيمريم حميد خلف حسون2753192022369143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيسيف علي نعمان شهاب2754212021063020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت438.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد الرحمن يونس طه ياس2755212021065045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت433.0اعدادية الدور للبنينادبيطه غالب خطاب نصيف2756182021003010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت431.0الخارجيونادبيعلي منصور رحيم محمد2757102021400101

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت428.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيماثل علي حسين عزيز2758202021009069

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت413.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبينسرين عزاوي حسين عبد2759182022374082

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت408.0اعدادية العبيدي للبنينادبياحمد كمال خلف تركي2760192021024002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبييعقوب يوسف عبد الكريم خليفة2761192021041034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405.0ثانوية الفتاة للبناتادبيسيناء مزاحم حسن علي2762212022175014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت402.0ثانوية النجباء المختلطةادبيعلي زاحم ناجي حلبون2763212021253011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت398.0ثانوية الحداثة للبناتادبيشهد قيس محيسن جاسم2764212022115020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت397.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيالحارث مخلص ابراهيم عبد هللا2765182021010006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0اعدادية االيمان للبنينادبيعبد الكريم ثامر سلمان كردي2766192021063017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت383.0ثانوية النهروان المختلطةادبيندوان عدنان عطوان خلف2767212021213012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0ثانوية الحداثة للبناتادبيسحر أبراهيم دخيل خميس2768212022115018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت380.0اعدادية الكرمة للبنينادبيحسن صدام حسين حمزة2769192021066016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت379.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمروح حميد مروح حسين2770212021059044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت377.0ثانوية النوابغ للبنينادبيانفال رشاد حسن محمد2771182022060002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت376.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمهند محمد رزيج نجم2772212021272133
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت369.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمحمد كاظم دحام سلطان2773182021001047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت368.0ثانوية االحسان المختلطةادبيزهراء كريم علون خضير2774212022265004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت366.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبييونس يوسف شامل حسين2775182021142029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت364.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيمحمد عبد الرزاق خليل عبد2776182021010025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت363.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيسبع كريم سبع خميس2777212021275031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت362.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيشاهر كامل قدوري خلف2778212021228013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت359.0اعدادية تماضر للبناتادبيزينب ياسر عبد الرحمن كامل2779212022091036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت356.0ثانوية الحداثة للبناتادبيشهله عبيد هالل سلمان2780212022115021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت355.0اعدادية الكرمة للبنينادبيحذيفه طه محمد عسل2781192021066013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت355.0ثانوية الجواهري المختلطةادبياسماء نجيب مطلك حميد2782182022287003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت355.0ثانوية الوطن للبنينادبيمصطفى كاظم عبد كاظم2783212021079044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت355.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيابراهيم علي خضير حمادي2784122021027004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت354.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيطيبة عمار حسن علي2785182022273020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت354.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيجهاد عباس جدعان غافل2786212021038023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت352.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه عبد الكريم حسين عبدالكريم2787182022237036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت351.0ثانوية فاطمة للبناتادبياحالم معد عبد الواحد فرحان2788212022105002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت350.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد قيصر محمد محمود2789212021272111

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت349.0اعدادية بيخال للبنينادبيحامد سالم خلف رحيم2790212021074018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت348.0ثانوية الدستور المختلطةادبيمازن حاتم محسن جاسم2791212021219009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت483.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد بشير سلطان حسن2792172041350012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت457.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيمروه طه احمد سلمان2793182042234027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت393.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك عيسى موسى اسماعيل2794212042121047

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت430.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهبه سعد رجب حسن2795182022247043

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت368.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيآيالف بهجت حميد رشيد2796212022294004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت361.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيوديان نهاد زهير محمد2797212022226046

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت357.0اعدادية المقدادية للبناتادبيدانيه حسين محمد احمد2798212022140028

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت347.0ثانوية الحداثة للبناتادبينبأ صبار جاسم محمد2799212022115029

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت345.0اعدادية الشيماء للبناتادبيخواطر فرحان محمد رجب2800182022237016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت344.0اعدادية تماضر للبناتادبيسارة ستار يوسف صالح2801212022091037

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت397.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيزينة عمار حسن علي2802182042336016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت388.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيمروه ماجد حميد مشوح2803192042243054

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت387.0ثانوية قريش للبناتاحيائيطيبة سعد عواد نواف2804192042158057

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت386.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهاجر سعد هذال خليفه2805192042370255
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كلية التربية للبنات/جامعة تكريت385.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيامنه ماجد داوود مهيدي2806192042241007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت378.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيزينب تحسين فاضل سلمان2807212042161021

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت371.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيفاطمه سلمان خضير خلف2808232042181016

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت371.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهره جالل شكور محمود2809182042231027

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت369.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرفل سالم عطيه احمد2810182042189013

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت364.0ثانوية البتول للبناتاحيائياحالم حسين شالل عبديل2811182042175004

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت361.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيسجى زكي عبد هللا خلف2812172042317025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت359.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيانوار ثامر عواد حمادي2813212042084001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت358.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيآيه زياد خلف منشد2814212042138009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت356.0اعدادية البينات للبناتاحيائيتبارك جميل خليفه راضي2815212042116007

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت355.0ثانوية المحزم للبناتاحيائينور رجب عطا هللا طه2816182042169011

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت354.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينجوى فاضل بدر احمد2817182042204026

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت352.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيابتهاج جاسم حسن كاظم2818122042083001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت351.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيفيحاء عباس حسين علي2819182042093021

كلية اآلداب/جامعة تكريت321.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمصطفى صباح سعيد جمعه2820182021041064

كلية اآلداب/جامعة تكريت386.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيبشرى طالب محمود داغر2821182042186013

كلية اآلداب/جامعة تكريت372.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرحيق احمد شعبان عبدالرحمن2822192042196038

كلية اآلداب/جامعة تكريت378.0ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد عبد هللا حمدان صالح2823182051044004

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت384.0ثانوية الريف المسائيةادبيمصطفى محمود عبد هللا صالح2824182021337056

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت378.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيزينه طه عيسى عروه2825182022199007

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0ثانوية المأمون المختلطةادبيعبد الرحمن ابراهيم هندي حمد2826212021212017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت365.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد امجد عبد الهادي محمود2827122021017002

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيرغد اسماعيل حسن عطيه2828182042394015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيساره مسلط محجوب محمود2829182042164017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت372.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيليلى كردي احمد محجوب2830182042394026

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت368.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد مطلك احمد علو2831182041045050

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت361.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمنصور علي حسون منصور2832202041008025

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت357.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيايمن مولود صالح حسن2833202041253019

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت356.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائييوسف احمد ابراهيم شالل2834212041282133

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت351.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمار عبد هللا علي عبد2835172041351516

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت351.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهاله احمد علي صالح2836212042097139

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت346.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسين كامل كبسون حميد2837182041085018

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت345.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعثمان جميل خلف حسن2838182041016062
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الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت335.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائياحمد شاكر محمود عباس2839212041278010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت376.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جميل شامي محمد2840172051350267

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود احمد فرحان خلف2841172051351656

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت384.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الكريم مصطاف محمد موسى2842182021053009

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت352.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيتبارك قاسم فاضل عباس2843182042233015

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت349.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيامير جاسم حميد جاسم2844182041352004

كلية الطب/جامعة القادسية604.9ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اياد يامر موجد2845242041041079

كلية الطب/جامعة القادسية603.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيضحى حامد جابر موسى2846242042121199

كلية الطب/جامعة القادسية600.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحكمت جاسم مهنا محيسن2847242041028022

كلية الطب/جامعة القادسية599.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنيناحيائينور عبد الحسين عبد الكاظم صجيو2848242041031041

كلية الطب/جامعة القادسية596.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيشاكر محمود خلف محمود2849172041051009

كلية الطب/جامعة القادسية594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد محمد جواد عبد القادر عبد المطلب2850252041031297

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيدينا غافل حمزه جابر2851242042111035

كلية الطب/جامعة القادسية594.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمصطفى سعد عباس حمزة2852232041067121

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهيدان عاصي خلف مراوي2853212042178277

كلية الطب/جامعة القادسية594.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس محمود2854172042249076

كلية طب االسنان/جامعة القادسية589.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسرى محمد عبد خضير2855132042118161

كلية طب االسنان/جامعة القادسية589.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم محمد كاظم شنون2856242042119160

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد المعز سعد خليل حرج2857192041009184

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيام البنين ضياء عبد االمير راضي2858152042046021

كلية طب االسنان/جامعة القادسية586.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيزهراء مبدر علي صالح2859112042103039

كلية الصيدلة/جامعة القادسية586.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسيل فرحان عبود حمزه2860242042139006

كلية الصيدلة/جامعة القادسية584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول عبد المجيد محمد حسان2861252042096062

كلية الصيدلة/جامعة القادسية583.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيعالء حسين هادي جاسم2862232041250042

كلية الصيدلة/جامعة القادسية583.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيضحى توفيق عزيز علي2863242042123124

كلية الصيدلة/جامعة القادسية583.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمالك ابراهيم قاسم رشيد2864212042170120

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية418.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيسمر محمد عبد النبي شياع2865242052123057

قسم الطرق والنقل/كلية الهندسة/جامعة القادسية405.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعباس سلمان علي بديوي2866242051203088

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية515.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر جاسم طاهر2867242041001207

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة القادسية506.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حسن صباح لطيف2868162051060121

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة القادسية467.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسرور فارس غضبان عبد العباس2869252042062809

كلية العلوم/جامعة القادسية487.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمنصور ثجيل سلمان سكر2870242041035165

كلية العلوم/جامعة القادسية470.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيوطبان عبد الهادي وليد عباس2871242041251101
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كلية العلوم/جامعة القادسية464.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى علوان كاظم حسين2872242042120297

كلية العلوم/جامعة القادسية463.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم منصور عاشور حسين2873252042095109

كلية العلوم/جامعة القادسية463.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيحنان صفاء حمزه عطيوي2874232042229004

كلية العلوم/جامعة القادسية458.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمصطفى جبار عبد هللا حسن2875112041012053

كلية العلوم/جامعة القادسية456.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمد احمد ساجت جار هللا2876212041085078

كلية العلوم/جامعة القادسية453.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم حسن2877322042066047

كلية العلوم/جامعة القادسية358.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيعلي قيس حسين عباس2878142051200100

كلية العلوم/جامعة القادسية355.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيهدى لطيف عبد الحسن رضيوي2879272052053023

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية439.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعلي عبد الحسين قاسم طليج2880142041020033

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية429.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد عبد زيد مدفون2881252042096395

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية418.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور فاضل عبد الحسين مشير2882242042220786

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية416.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيعلي جاسم خليل ابراهيم2883212041079016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية377.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حازم نوري مهوس2884162051128078

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية548.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسراب خالد غالب حسين2885212042098129

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية539.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى عبد الرسول عبد الهادي ناجي2886242041001306

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية526.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيسجى علي شاكر عيدان2887232042086108

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية525.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء نجم عبد جاسم2888222042103085

كلية القانون/جامعة القادسية410.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيمريم جبار صيرو حسين2889242022122045

كلية القانون/جامعة القادسية475.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعسوم مليح فيصل عسوم2890242051014038

كلية التمريض/جامعة القادسية564.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء عبد الساده حمزه عباس2891242042107069

كلية التمريض/جامعة القادسية558.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيخليل محمد هاشم حميدي2892232041252085

كلية التمريض/جامعة القادسية554.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيساره علي حسين يوسف2893242042122086

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية434.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيجابر محمد عريان فهد2894242041152008

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية403.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيمريم مقداد عبد علي رجا2895232042126077

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية398.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحيدر سالم جواد عبد2896242041207048

كلية الزراعة/جامعة القادسية383.0ثانوية التاج األهلية للبناتاحيائيغسق عيسى سلوم عباس2897132042137007

كلية الزراعة/جامعة القادسية347.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعباس احمد شامخ مطر2898242041203153

كلية الزراعة/جامعة القادسية328.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن رؤوف محسن2899252041150300

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية426.0اعدادية الرباب للبناتادبيخديجه فليفل عبد هللا فليح2900242022094014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية392.0ثانويه المصابيح للبناتادبينور الهدى فوزي مجدي عبد2901292022079046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية359.0اعدادية الشافعية للبناتادبيريام اركان نزار رياح2902242022111023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية359.0اعدادية غماس للبنينادبيرضا سليم حسين علي2903242021016026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية348.0اعدادية عفك للبنينادبيحسين علي محمد حذية2904242021011008
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية402.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسعاد رداد مجمن تاية2905292042057179

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية396.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الحمزه مرجان2906242042100116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0اعداية الهدى للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم احمد2907142042077025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائياشجار امين جميل كاظم2908242042164005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية386.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه فريد عبد علي2909242042220289

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية385.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيزيد عبد الكاظم خالوي صالح2910242041005065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية378.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعالء عقيل علي ابراهيم2911242041036092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية376.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء احمد شامخ مطر2912242042094045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية370.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر علي هاشم سفاح2913242041062059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية329.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعباس سليم عبد الحسين عضب2914252051150105

كلية التربية/جامعة القادسية518.0اعدادية حلب للبناتادبيضحى حازم داود جبار2915242022107026

كلية التربية/جامعة القادسية480.0ثانوية التآخي للبنينادبيمحمد حمد عبادي مردان2916292021018039

كلية التربية/جامعة القادسية477.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء عباس باشي عبد الصاحب2917242022093016

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ثانوية الكرار المختلطةادبيحسين رياح مذير عبود2918242021150007

كلية التربية/جامعة القادسية475.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمحمد علي عبد الحسن جاسم2919292021153190

كلية التربية/جامعة القادسية448.0ثانوية الكرار المختلطةادبيريسان عادل داخل عطية2920242021150010

كلية التربية/جامعة القادسية433.0اعدادية السنية للبناتادبيبنين حسن حسون عباس2921242022102016

كلية التربية/جامعة القادسية425.0الخارجياتادبينبأ محمد مرزه عيسى2922232022401115

كلية التربية/جامعة القادسية409.0ثانوية التحرير للبناتادبيعاليه سرتيب حزام فرحان2923242022101029

كلية التربية/جامعة القادسية394.0اعدادية السجاد للبنينادبيهاني كاظم لفته جبار2924232021031061

كلية التربية/جامعة القادسية389.0اعدادية دمشق للبناتادبيزينب علي صنكر علي2925242022121032

كلية التربية/جامعة القادسية376.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيطاهر مذبوب طاهر ناجي2926252021044020

كلية التربية/جامعة القادسية371.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمرتضى حميد غانم جبر2927242021203068

كلية التربية/جامعة القادسية368.0اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد علي شبيب جعفر2928232021002002

كلية التربية/جامعة القادسية368.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي احمد هادي عبد2929232021004049

كلية التربية/جامعة القادسية502.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب قاسم غنام فرحان2930242042134107

كلية التربية/جامعة القادسية476.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيبشرى جبار عبود صليخ2931232042168006

كلية التربية/جامعة القادسية470.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيصفا عقيل عبد الخالق كريم2932242042220548

كلية التربية/جامعة القادسية450.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسلوى كاظم خضير عباس2933242042220503

كلية التربية/جامعة القادسية436.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات علي تركي فزيع2934242042106019

كلية التربية/جامعة القادسية428.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيمسلم سلمان مراد فهد2935242041022042

كلية التربية/جامعة القادسية426.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيكرار جواد كاظم حمادي2936242041063059

كلية التربية/جامعة القادسية510.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعمران سجاد كاظم طاهر2937292051005065
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كلية التربية/جامعة القادسية413.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحوراء شاكر داخل علي2938242052115009

كلية اآلداب/جامعة القادسية340.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيامين كاظم جابر عبود2939292021153023

كلية اآلداب/جامعة القادسية335.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيرسل سلمان حمزه 2940242022220028

كلية اآلداب/جامعة القادسية370.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزيد رحيم رزاق حسان2941252041008081

كلية االثار/جامعة القادسية359.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدعاء كريم عبد حسين2942242042220847

كلية الطب/جامعة االنبار604.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائياحمد سعدون عبد عزيز2943192041032008

كلية الطب/جامعة االنبار602.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيبيارق رحيم عمر ربيع2944192042198015

كلية الطب/جامعة االنبار600.0اعدادية هيت للبنيناحيائياواب حمد إسماعيل حمد2945192041014016

كلية الطب/جامعة االنبار599.0ثانوية عنه للبناتاحيائيراجحه وليد زعين رحيم2946192042200009

كلية الطب/جامعة االنبار598.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيياسر ثائر خميس محمد2947192041002049

كلية الطب/جامعة االنبار597.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياماني بالل طه محمود2948192042193006

كلية الطب/جامعة االنبار597.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيطالب ماضي نواف حسن2949192041026027

كلية الطب/جامعة االنبار597.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياريج انور محمد جميل محمود2950172042251004

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية القائم للبناتاحيائيسفانه محمد حسن منصور2951192042146045

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيبالل رعد محمد رميض2952102041020050

كلية الطب/جامعة االنبار596.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحميد صباح فريح علي2953192041009093

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيسميره سعدون عبد عزيز2954192042263025

كلية طب االسنان/جامعة االنبار593.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيانجيل حضيري عبيد عباس2955192042369036

كلية طب االسنان/جامعة االنبار591.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيساره رامي خلف حمادي2956192042189099

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيابتهال ثامر بليص حمادي2957192042173001

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجه سعدون محمد عبدهللا2958192042383059

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد عواد دحام عبد2959192041106048

كلية طب االسنان/جامعة االنبار590.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبدالرزاق جميل خليفه مهاوش2960192041360026

كلية طب االسنان/جامعة االنبار589.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيعال سالم شاحوذ فارس2961192042133038

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيهبه سعد محمود عناد2962192042185076

كلية الصيدلة/جامعة االنبار591.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمعتصم حازم عبد القهار عبد الحميد2963192041020067

كلية الصيدلة/جامعة االنبار588.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعادل حازم عبد القهار عبد الحميد2964192041020023

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيعذراء اسماعيل ناجي مجباس2965102042108076

كلية الصيدلة/جامعة االنبار587.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياسامه هشام محمد عبيد2966192041011023

كلية الصيدلة/جامعة االنبار586.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيماريه عدنان خليفه احمد2967192042383143

كلية الصيدلة/جامعة االنبار585.0اعدادية هيت للبناتاحيائيشروق عبدالعظيم دحام حسين2968192042196062

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار575.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيايوب صالح حمودي عودة2969192051003016

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار538.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيحاتم كريم خلف غضبان2970192051058008
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار531.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم محمد فيصل2971192051070038

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة االنبار524.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمحمد ياسر ابراهيم حمد2972192051070066

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار506.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسن اثير رباح غريب2973192051004014

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار444.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقياياد عدنان خلف هراط2974192051124004

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار442.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيقاسم عثمان احمد عبد هللا2975192051014084

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار436.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيمحمد عارف ابراهيم فراس2976192051082019

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار564.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهاجر عبدالستار فتيخان فارس2977192042197045

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار558.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيرواء عادل داود محمد2978192042183013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار550.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيوسام خير هللا محسن علي2979192041095090

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار522.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيريام نواف صليبي غريب2980192042217056

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار506.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيانوار قيس جميل محمد2981192042161005

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار509.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد كاظم علي مطر2982192051009075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار465.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيسفانة جميل ابراهيم احمد2983192052159013

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار570.0اعدادية العال للبناتاحيائييقين صالح حمودي عوده2984192042156096

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار558.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائياروى عصام محمد سويدان2985192042161003

قسم الكيميائية والبتروكيميائية/كلية الهندسة/جامعة االنبار530.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيأسامة ياسين حمد ذياب2986192051004001

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار523.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيرقيه فالح حسن علي2987192052183013

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار435.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيانفال عدنان شيحان رميض2988192052196003

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار426.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيسدير مصطفى محمد سويدان2989192051003024

قسم السدود وموارد المياه/كلية الهندسة/جامعة االنبار419.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيسرى كريم عزام هزاع2990192052131014

كلية العلوم/جامعة االنبار583.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيايات محمد جواد سعود2991192042166009

كلية العلوم/جامعة االنبار572.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيمريم خلف شهاب حمد2992192042263033

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيايات كمال خلف عبد2993192042373008

كلية العلوم/جامعة االنبار567.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيضي سالم صالح مخلف2994192042159069

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمه غسان ابراهيم احمد2995192042189150

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0اعدادية العال للبناتاحيائيميساء رائد جهاد حسين2996192042156075

كلية العلوم/جامعة االنبار565.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن سلمان2997192042212034

كلية العلوم/جامعة االنبار562.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسحر عدنان جميل محمد2998192042162046

كلية العلوم/جامعة االنبار555.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيحنين حامد ابراهيم رجب2999192042185024

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرغد سعد ضاحي صالح3000192042189067

كلية العلوم/جامعة االنبار551.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيزهراء عبود محمد محسن3001192042391012

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمياسه دخيل ابراهيم علي3002192042217146

كلية العلوم/جامعة االنبار547.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيامال هويدي نصيف جاسم3003192042150003
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كلية العلوم/جامعة االنبار546.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيمروه عدنان خلف عناد3004192042212039

كلية العلوم/جامعة االنبار545.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائياسراء جاسم محمد موسى3005192042160005

كلية العلوم/جامعة االنبار541.0ثانوية النور للبناتاحيائيوداد مهدي حبش خلف3006192042237024

كلية العلوم/جامعة االنبار535.0ثانوية قريش للبناتاحيائيغيداء ماجد شويح عبطان3007192042158063

كلية العلوم/جامعة االنبار530.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيزينب محمود راشد محسن3008192042240017

كلية العلوم/جامعة االنبار528.0اعدادية العال للبناتاحيائيآيه ناظم سامي ثميل3009192042156007

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0ثانوية عنه للبناتاحيائيآيه وليد زعين رحيم3010192042200004

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0اعدادية القائم للبناتاحيائيهناء جميل خليفه مهاوش3011192042146086

كلية العلوم/جامعة االنبار519.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيورود عواد محمود نطاح3012192042208060

كلية العلوم/جامعة االنبار515.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيسهاد طالب حماد عنيزي3013192042204039

كلية العلوم/جامعة االنبار515.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الرحمن داود سليمان عبود3014192041007077

كلية العلوم/جامعة االنبار514.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسهاد قيس شاكر عجيمي3015192042162049

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيضحى عدنان عبد هللا حسن3016192042137044

كلية العلوم/جامعة االنبار513.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيوالء باسم احمد خلف3017192042159107

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائياسراء جاسم محمد بدر3018192042258001

كلية العلوم/جامعة االنبار512.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيرعد فالح ساجر حسين3019192041282007

كلية العلوم/جامعة االنبار511.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيموده سعدون خليل مخلف3020192042383154

كلية العلوم/جامعة االنبار509.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيباريس عماد علي حماد3021192052183006

كلية العلوم/جامعة االنبار486.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيانسام صباح عبد سالم3022192052131001

كلية العلوم/جامعة االنبار484.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيديانة سنان مقبل عبد3023192052197015

كلية العلوم/جامعة االنبار456.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيحياة عماد حمدان شحاذه3024192052199017

كلية العلوم/جامعة االنبار446.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد كريم دايح عبد3025192051011009

كلية العلوم/جامعة االنبار419.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيوفاء صالح سالم مصلح3026192052199061

كلية العلوم/جامعة االنبار419.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمد ضياء احمد خلف3027192051341084

كلية العلوم/جامعة االنبار415.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيساره عبد الكريم احمد طه3028192052131013

كلية العلوم/جامعة االنبار414.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيسيرين صالح احمد عبدالجبار3029192052173006

كلية العلوم/جامعة االنبار413.0ثانوية الحبانية للبناتتطبيقيعائشة محمد خليفه محان3030192052187004

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار511.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيخديجة حسن علي عبد3031212042178074

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار499.0ثانوية راوة للبناتاحيائيالرا راجح مخلف محمد3032192042145044

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار496.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيفاطمه قيس حواس موسى3033192042162065

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار494.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيغفران جاسم عباس جاسم3034192042194075

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار480.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائينور احمد عايد خلف3035192042369379

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار478.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائياوهام فالح حسن تومان3036102042108014
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هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار475.0ثانوية قريش للبناتاحيائيفاطمة جمعة شاحوذ سميط3037192042158064

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار474.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيوجدان مفيد حمد خلف3038192042189215

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار471.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيهبه خالد عبيد خلف3039192042198086

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار470.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحكيم محمد كسار عدوان3040192041009090

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار466.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيزيد وجيه ضرار حنيفش3041192041070016

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار462.0ثانوية التهذيب للبنيناحيائيوسام صالح حميد غربي3042192041073008

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار461.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساريه عدي عبد الملك محمود3043192042154021

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار458.0اعدادية هيت للبنيناحيائيحذيفه عبد العزيز محمد نجيب لطيف3044192041014027

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار404.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيتبارك اسماعيل سويد نواف3045192052159006

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار373.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمحمد ثائر انجيمان علي3046192051070058

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار369.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيديانا عزيز عبد جباره3047192052196013

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار364.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد الملك ناجي حميد عوسج3048192051056019

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار362.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيرحاب غازي حسين حمد3049192052371012

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار511.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيايمان محمد شدهان سرحان3050192042373010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار506.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيساره عادل عباس محمد3051192042166040

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار489.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيسرور خالد عياده محمد3052192042263024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار480.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائياية رحيم عبد حسن3053192042234005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار468.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناحيائيعبدالرزاق هاشم عبدالرحيم عبدالباقي3054192041349003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار455.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيطيبه ربيع حمد خلف3055192042370170

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار449.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيايه حميد ناصر جاسم3056192042192006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار448.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسناري حسين عياده سرحان3057192042197029

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار445.0ثانوية قريش للبناتاحيائيشهد جمعة مهيدي صالح3058192042158049

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار444.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيرسول محمد فاضل هزيم3059192041003031

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار439.0ثانوية قريش للبناتاحيائيايالف عارف نجم كروت3060192042158011

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار413.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقييقين شهاب احمد جاسم3061192052383022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار384.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيسما غازي عناد حرفوش3062192052131015

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار375.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيلبنى جاسم حامد محمود3063192052159016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة االنبار368.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيدعاء ماجد خالد خليفه3064192052188010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار520.0ثانوية المعرفة للبناتادبيانسام مصلح كامل نصيف3065192022172004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار492.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيابو بكر خليل سلمان ابراهيم3066192021350006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار485.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعبد هللا مشعان حسين علي3067192021011025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار477.0خارجيونادبيعلي مدلول حروش تركي3068192021400072

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار474.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعلي حسين جاسم حمادي3069192021032019
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار471.0ثانوية االنفال للبناتادبيدعاء هادي عناد عبد3070192022226021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار470.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيبهاء عدنان عفات كاظم3071192021110002

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار469.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدالرحمن احمد خضر امحان3072192041341082

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار419.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيابراهيم نظير عبد الفتاح عواد3073192051058001

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار469.0ثانوية هاجر للبناتادبيامينه عثمان شاكر محمود3074192022184003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار450.0اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى خالد ابراهيم جزاع3075192021017013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار445.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد هللا عبد غده عكاب3076192021342092

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار416.0اعدادية غرناطة للبنينادبيايهاب احمد صباح عمير3077192021043006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار413.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمبارك تركي عواد فرحان3078192021101043

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار411.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمحمد ناصر سلمان حمادي3079192021010033

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار406.0ثانوية بالل للبنينادبيبشير عبد الرزاق بشير ريحان3080102021055006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار404.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعلي حسين عياده سرحان3081192021109052

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار402.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعثمان حكمت خير هللا علي3082132021004053

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار433.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيصفا طه عبد مصلح3083192042217098

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار387.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيليث احمد عبد محيميد3084192051007040

كلية الزراعة/جامعة االنبار397.0ثانوية قريش للبناتاحيائيشهد علي خوير علي3085192042158051

كلية الزراعة/جامعة االنبار391.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرؤى خليل اسماعيل موسى3086192042191045

كلية الزراعة/جامعة االنبار389.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسرور حمادي عليوي عبيد3087192042195066

كلية الزراعة/جامعة االنبار384.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمرام محمد ياسين محمد3088192042383145

كلية الزراعة/جامعة االنبار381.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيصبا عبدالكريم حسين صالح3089192042204047

كلية الزراعة/جامعة االنبار378.0اعدادية االمل للبناتاحيائيمالك فخري حمود علي3090192042195096

كلية الزراعة/جامعة االنبار377.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيلمى سعيد خالد مطر3091192042198067

كلية الزراعة/جامعة االنبار374.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد هللا حاجم علي محمد3092192041002027

كلية الزراعة/جامعة االنبار369.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيسرى عبدالرزاق مصعب سحل3093192042369207

كلية الزراعة/جامعة االنبار368.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيغاده عبيد خليفه تركي3094312042043022

كلية الزراعة/جامعة االنبار366.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيعمر محمد فرهان جسام3095332041001080

كلية الزراعة/جامعة االنبار361.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيايه نايف محمد جراد3096192042212008

كلية الزراعة/جامعة االنبار360.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحسام محمود حميد محمد3097192041011039

كلية الزراعة/جامعة االنبار359.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسارة نافع صبار جاسم3098192042194054

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيطيبة عبد السالم يونس احمد3099192042153068

كلية الزراعة/جامعة االنبار354.0ثانوية االفنان للبناتاحيائينضال خليل حسين احمد3100192042242020

كلية الزراعة/جامعة االنبار353.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيصالح علي مطلك عكاب3101192041046014

كلية الزراعة/جامعة االنبار351.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيبراء محمد عيد سالم3102192042370045
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كلية الزراعة/جامعة االنبار342.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيكهالن بدران بدري سلمان3103112041012038

كلية الزراعة/جامعة االنبار342.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيزينب احمد هاشم حمزه3104192042229046

كلية الزراعة/جامعة االنبار340.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيعبد القادر محمد خلف محمد3105192041103031

كلية الزراعة/جامعة االنبار338.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيبكر سامي مطر حايف3106192041095023

كلية الزراعة/جامعة االنبار337.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائينسرين عوده مخلف عبد هللا3107192042162082

كلية الزراعة/جامعة االنبار335.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيصديق اسماعيل ابراهيم محسن3108192041028019

كلية الزراعة/جامعة االنبار334.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيعبد الكريم محمد خلف محمد3109192041103032

كلية الزراعة/جامعة االنبار332.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيصابرين ياس خضير عباس3110192042229058

كلية الزراعة/جامعة االنبار330.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائينجالء حمدي نواف محمد3111192042131027

كلية الزراعة/جامعة االنبار321.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينسيبه صباح مخلف عبيد3112192042191131

كلية الزراعة/جامعة االنبار356.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيقتيبه خالد حسين علي3113192051026053

كلية الزراعة/جامعة االنبار350.0أعدادية المآذن المسائية للبناتتطبيقيايه علي نوري جاسم3114192052369012

كلية الزراعة/جامعة االنبار343.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعمار ياسر صالح علي3115192051009054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار517.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيعهد عماد روضان سليمان3116192021095014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار461.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبياحمد حسين حمد عبد هللا3117192021101003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار460.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمصطفى حمدي فرحان عبد3118192021012056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار457.0ثانوية حضرموت المختلطةادبيخليل حمدان جديع دهيدي3119192021279001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار454.0ثانوية المعتصم المسائية للبنينادبيمحمد نهاد فواز علي3120192021352039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار448.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيبالل غسان خلف عناد3121192021343045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار443.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيكمال عنتر محمد جاسم3122192021095019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار441.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيسراب يونس عالوي صالح3123192022369097

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار433.0اعدادية الشيماء للبناتادبيأبتهال شامل عبد عوده3124192022197001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار432.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيأحمد أسماعيل صالح لطيف3125192021069003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار423.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الخالق احمد مطر خلف3126192021026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار422.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيانس فالح عبد هللا محمد3127192021013008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار422.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمهند جمال ناصر عباس3128112021189123

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار422.0اعدادية الميثاق للبنينادبيعلي محمد حماد روضان3129192021006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار419.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيايات ضاري اسماعيل محسن3130192022369028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار417.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيحذيفه محمد فرج هندي3131192021075004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار440.0ثانوية االيالف للبنيناحيائياحمد سعد جاسم محمد3132192041107003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار437.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيسجى وليد خالد اعبيد3133192042243036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار437.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرسل ابراهيم محمد عبد هللا3134192042162025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار434.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعلي ناجي عبد حمادي3135192041007100
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار432.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيابتسام احمد علوان حسين3136192042131001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار423.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيمريم عدنان مجيد عبد3137192042155030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار407.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين حميد خلف علي3138192051026015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار370.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمعتصم احمد صداك بطاح3139312051063033

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار365.0اعدادية القائم للبناتادبيرهف جبير طايز عساف3140192022146007

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار355.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد ضاري اسماعيل محسن3141192021011039

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار354.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمصطفى اسماعيل ابراهيم نصار3142192021337204

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار346.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيتبارك سالم داود صالح3143212022292008

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار329.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمد عباس احمد جاسم3144112021181099

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار323.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد السالم محمد احمد عبد الكريم3145112021033033

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار412.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيميس اياد شاهين عبد هللا3146102042101115

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار346.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيابو بكر نجم عبد هللا سليمان3147192051011002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار531.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينسيبه حامد مصلح حمادي3148192042157071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار511.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيرنا خالد حسين علي3149192042270017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار507.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيحمزة اكرم عبيد فريح3150192041118010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار500.0ثانوية السويس للبناتاحيائيطيف عالوي جياد غزي3151192042261024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار491.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائييقين حامد تركي عالوي3152192042205033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار489.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيميمونه جسام محمد علي3153192042370228

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار489.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيهديل كامل حماد نصيف3154192042205030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار484ثانوية الرجاء للبناتاحيائيايمان شاكر محمد مصلح3155192042160017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار478ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم بتال أحمد محمود3156192042267024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار475ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيسراب منذر جدعان عبدهللا3157192042258013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار472ثانوية العدل للبناتاحيائيرؤى ياسر بتال جبير3158192042174012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار468ثانوية االندلس للبناتاحيائيلينا محمود نده عطيه3159192042183031

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار467ثانوية الوفاء للبناتاحيائيداليا سويد عادي صالح3160192042241019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار464اعدادية السالم للبنيناحيائيجمال ناصر كافي حشاش3161192041058009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار463اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين ثامر عبود فرحان3162192042191032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار428اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحارث محمود طرموز فرحان3163192051026014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار411ثانوية التفوق االهلية للبناتتطبيقيايناس غانم علي جاسم3164192052384001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار399اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا خلف عودة3165192051006015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار390ثانوية راوة للبناتتطبيقيرويده رياض سبتي عبد الفتاح3166192052145006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار383اعدادية عنة للبنينتطبيقييوسف وليد شفيق مصطفى3167192051021038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار473اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتادبينمارق عباس رجه شرقي3168192022189010
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار456ثانوية الرياحين للبناتادبيوجدان احمد شهاب احمد3169192022186018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار427اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتادبيعائشه قاسم محمد عباس3170192022189005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422ثانوية االهرام للبناتادبيفاطمة رائد مشرف عبد3171192022228017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419ثانوية االجيال المختلطةادبياالء عبد الحميد خضر جاسم3172192022311003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار419اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعبد الغني نعيم عبد فرحان3173192021054017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار417اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيجابر جميل جاسم محمد3174192021342041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار412اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيبالل كامل مدهر فياض3175192021054006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار412اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد علي حسين علي3176192021031028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار409ثانوية ابي تمام للبنينادبيمنعم عزاوي خلف محمد3177192021075032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار408اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد حسين جاسم حمادي3178192021032027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار407ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد الحميد سطام فتيحان فارس3179192021075013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار404ثانوية ابي تمام للبنينادبيمصطفى محمد فرج محمد3180192021075030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار404ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعزيز احمد عبود حسن3181192021101026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار401اعدادية الكرمة للبنينادبياحمد ياسين طه خلف3182192021066005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار400اعدادية االيمان للبنينادبيعبد الكريم محمد جاسم كردي3183192021063018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398اعدادية العلم النافع للبنينادبيقاسم احمد فاضل هزيم3184192021095017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار398ثانوية الحرية للبناتادبيعائشه باسم عبد علي3185192022192016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394اعدادية حديثة للبناتادبيرسل تكليف شكر محمود3186192022199013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394اعدادية النهضة للبناتادبيديانا عامر كامل عبد الكريم3187192022191020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار394ثانوية مؤتة للبناتادبيماريه حميد حرج فرحان3188192022182027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393ثانوية المعرفة للبنينادبيكريم عبد عزيز حمد3189192021033018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار393ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيمريم بشار خالد ثابت3190312022081039

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار486ثانوية قريش للبناتاحيائيقمر حاتم حميد فياض3191192042158068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار440اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمروه احمد فيصل نصيف3192192042189164

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار381اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيياسين طه إبراهيم عايش3193192051020098

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار411اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمحمد عذال خليل مخلف3194192021027011

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار392اعدادية الخالدية للبناتادبيفاطمة حميد عناد محسن3195192022185009

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار392اعدادية التقدم للبنينادبيمراد خليل حايف محمد3196192021062039

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار381اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايه احمد ياسين حمادي3197192022162008

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار381ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيمصطفى هيثم عادل فرحان3198192021292011

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار399ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيهجران ناجي حمود علي3199192042202058

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار554ثانوية المعرفة للبناتادبيمنار ياسر ابراهيم فرحان3200192022172021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار482ثانوية الحبانية للبناتادبيسفانه فاضل ابراهيم عبد3201192022187010
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار456اعدادية االمل للبناتادبيرقيه جبار رشيد فرحان3202192022195021

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيميقات عبد كاظم محمد3203192022224012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426اعدادية العال للبناتادبينبأ ستار محسن علي3204192022156037

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار414اعدادية وادي العقيق للبناتادبيغفران انمار فرحان عبد هللا3205192022175032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار414اعدادية العال للبناتادبيرجاء ستار محسن علي3206192022156013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار399اعدادية العال للبناتادبيزينة طارق محمد عواد3207192022156018

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار398ثانوية الصديق للبناتادبيحوراء ماجد فرحان حسن3208192022230004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار397ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك وليد حميد نجم3209192022219005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه عبد الجبار عبد الهادي خلف3210192022163027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار389اعدادية النهضة للبناتادبيهبه مازن حميد محمد3211192022191076

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار388ثانوية الودود للبناتادبييمامه فريد ابراهيم حمادي3212192022266017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار387ثانوية دجلة للبناتادبياسراء كريم عبد فياض3213192022219001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار386اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياسراء سعيد عبد هللا هليبان3214192022163004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار384اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيايه كامل غركان عرموط3215192022163010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرقيه خالد محمد فرحان3216102022109052

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار382ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيهديل محمود ابراهيم صالح3217192022283005

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار381ثانوية الحبانية للبناتادبيعائشه خالد جدوع فرهود3218192022187014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار380اعدادية وادي العقيق للبناتادبيدنيا احمد عبد دعار3219192022175013

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378اعدادية الكوثر للبناتادبيهدى انور فاضل محمود3220192022173027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار376اعدادية العال للبناتادبيزينب طارق عذاب سبتي3221192022156017

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار375اعدادية النهضة للبناتادبيرسل كامل شحاذه محمد3222192022191027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار374ثانوية الرجاء للبناتادبيتقى وليد علي موسى3223192022160010

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373اعدادية وادي العقيق للبناتادبيضحى عبد هللا جار محمد3224192022175028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار373اعدادية العال للبناتادبيطيبه ستار زكي حسن3225192022156026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار368ثانوية االهرام للبناتادبيرانية حامد خلف حمد3226192022228009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار367اعدادية النهضة للبناتادبييقين جاسم محمد فرحان3227192022191083

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار360اعدادية هيت للبناتادبياسراء وليد نجيب شهاب3228192022196001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار355اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيزينب اسماعيل صالح لطيف3229192022152015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار350ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيزهراء حسن علي خلف3230192022171006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار348أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيايات جمال خليوي محمد3231192022369027

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار346ثانوية الرياحين للبناتادبيريام حاتم زيدان خلف3232192022186009

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار345ثانوية الرافدين للبناتادبيشهد محمود سعد عواد3233192022234003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار343ثانوية الطموح للبناتادبيداليا صباح فهد صالح3234192022227003
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كلية التربية للبنات/جامعة االنبار341اعدادية الفلوجة للبناتادبيهديل ناجي ابراهيم عبد3235192022188055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار338ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبييقين رسول صالح جاسم3236192022373032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار496ثانوية الشموخ للبناتاحيائيرشا رياض عبد الواحد علي3237192042161019

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار493اعدادية الوثبة للبناتاحيائياسراء سليم اسماعيل ثامر3238192042194003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473ثانوية الزوراء للبناتاحيائينبأ خير هللا محسن علي3239192042155032

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار470اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفريال علي محمد احمد3240192042188117

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449اعدادية الخالدية للبناتاحيائيسهاد غالب حميد رجب3241192042185042

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار449اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياهال علي لهيبي نوار3242192042370026

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار438اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيايه داود سلمان جايد3243192042188030

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار436ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمة محمد سامي حامد3244192042234043

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار434اعدادية الروابط للبناتاحيائيعلياء عبد ابراهيم علي3245192042229072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار430ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيحنين عبدالوهاب حمد فريح3246192042383055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار428ثانوية الرافدين للبناتاحيائيرفل عماد جميل صالح3247192042234015

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426ثانوية الطموح للبناتاحيائيلمياء حميد عبدالجبار عبدهللا3248192042227012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار421ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمالك فراس نجم عبد هللا3249312042067036

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائياسراء ابراهيم هالل عاصي3250192042369006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار418ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيغدير هيثم خشمان فرحان3251192042133040

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائياسيل نعمان فهد عبد3252192042170003

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار416اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهند كامل مشيع مخلف3253192042370272

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار407ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائينور رحيم عماش رغيان3254192042272028

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار395اعدادية الحريري للبناتتطبيقيشهد احمد سامي عبيد3255192052193007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار378ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيندى محمد احمد حسن3256192052131024

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار357أعدادية المآذن المسائية للبناتتطبيقيوالء ايوب فيصل سلمان3257192052369049

كلية اآلداب/جامعة االنبار430اعدادية الفلوجة للبناتادبيمها عصام ابراهيم علي3258192022188045

كلية اآلداب/جامعة االنبار396اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيحمزة جمعه رباح خلف3259192021342049

كلية اآلداب/جامعة االنبار387ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيسجى ستار مهدي خلف3260192022373021

كلية اآلداب/جامعة االنبار382ثانوية القائم المسائية للبناتادبيهناء حمد مطلك فالح3261192022371075

كلية اآلداب/جامعة االنبار378اعدادية الخالدية للبناتادبينبأ عادل كريم زبار3262192022185011

كلية اآلداب/جامعة االنبار374اعدادية سومر األدبية للبنينادبيياسر خميس حمد علي3263192021109088

كلية اآلداب/جامعة االنبار374ثانوية الحرية للبناتادبيطيبه مظهر علي جاسم3264192022192015

كلية اآلداب/جامعة االنبار374ثانوية اليمن للبنينادبيمصطفى بدر علي حمد3265192021090020

كلية اآلداب/جامعة االنبار372ثانوية اليقين للبناتادبياالء محمد عدنان عبد العزيز3266192022212004

كلية اآلداب/جامعة االنبار370اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمصطفى حمود حمد سليمان3267192021342162
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كلية اآلداب/جامعة االنبار367اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعمر صباح عبد سالم3268192021026023

كلية اآلداب/جامعة االنبار367ثانوية الخلد للبنينادبيانور صبحي سعود طه3269192021286002

كلية اآلداب/جامعة االنبار365ثانوية المجمع المسائي للبنينادبييوسف محروس علي محمد3270192021347206

كلية اآلداب/جامعة االنبار365خارجيونادبيحميد مجيد حميد مخلف3271192021400026

كلية اآلداب/جامعة االنبار363اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيحارث هدوان مجباس عبد3272192021010013

كلية اآلداب/جامعة االنبار363اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبياحمد جليل كريم حبيب3273192021342005

كلية اآلداب/جامعة االنبار361اعدادية الروافد للبناتادبيرسل يوسف صالح ذاكر3274192022198016

كلية اآلداب/جامعة االنبار361اعدادية الخالدية للبناتادبيهدى سعدون محمد عيسى3275192022185014

كلية اآلداب/جامعة االنبار359ثانوية المعتصم المسائية للبنينادبيمحمد سعيد سالم عساف3276192021352033

كلية اآلداب/جامعة االنبار355ثانوية الخمائل للبناتادبيمروة كمال خلف عبد3277192022150034

كلية اآلداب/جامعة االنبار353اعدادية الرصافي للبنينادبياحمد عبد الجبار محمود خضير3278192021012002

كلية اآلداب/جامعة االنبار351اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيسارة فالح خليفه حنشل3279192022162024

كلية اآلداب/جامعة االنبار351ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيهشام عبد محمد علي3280192021340109

كلية اآلداب/جامعة االنبار349ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعبد الرحمن داخل نعيم حسن3281152021072117

كلية اآلداب/جامعة االنبار346ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيحسام عبد محمد علي3282192021340019

كلية اآلداب/جامعة االنبار345اعدادية السالم للبنينادبيحسن هيثم احمد مطلك3283192021058009

كلية اآلداب/جامعة االنبار344اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعثمان محمد تركي مصلح3284192021031019

كلية اآلداب/جامعة االنبار343ثانوية الوفاء للبناتادبيحنين زيدان خلف وسمي3285192022241007

كلية اآلداب/جامعة االنبار341اعدادية الصقالوية للبنينادبيمحمود شكر رجه عباس3286192021028036

كلية اآلداب/جامعة االنبار418اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيجنيد احمد عمران عبد هللا3287192041095026

كلية اآلداب/جامعة االنبار404ثانوية السويس للبناتاحيائيسندس خليل حايف محمد3288192042261019

كلية اآلداب/جامعة االنبار350اعدادية الحريري للبناتتطبيقيعائشه عالء صفر عباس3289192052193009

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار371اعدادية المشروع للبنينادبيمرتضى مجيد كتاب جاسم3290232021010053

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار350اعدادية البطولة للبناتادبيمريم قيس كامل فياض3291102022110101

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار345اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيليث حميد حسين علي3292192021040034

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار337ثانوية خير االنام المختلطةادبياسامة عيد عباس علي3293112021166007

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار328ثانوية التسامح للبناتادبيغدير عمر عبد الجبار محمد3294192022221017

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار471ثانوية التسامح للبناتاحيائيسوسن علي حسين علي3295192042221019

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار389ثانوية االزدهار للبناتاحيائيورود نافع ارثيع حمادي3296192042154042

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار383اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسراء حسين عبدالحليم عالوي3297192042188015

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار371ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمحمد علي مطلك عكاب3298192041046040

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار371اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمحمد عامر عبد هللا عوده3299192041103052

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار369اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد حميد اسماعيل عبيد3300192041028027
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حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار368اعدادية الخالدية للبناتاحيائيجنان وكاع علي مخلف3301192042185023

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار344اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي هذال حميد خليل3302102051020151

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار319اعدادية القيثارة للبنينتطبيقياحمد عواد فالح لهمود3303222051051003

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار346اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبياحمد عماد علي حماد3304192021342018

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار334اعدادية الرصافي للبنينادبيحسين عمار حمود عبد هللا3305192021012011

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار334ثانوية الرجاء للبناتادبيأقصى وليد علي موسى3306192022160001

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار333اعدادية سومر األدبية للبنينادبيبهاء خيري فرج حنفوش3307192021109024

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار331ثانوية التهذيب للبناتادبيغصون احمد دويح مطلك3308192022179011

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار328ثانوية دار السالم للبنينادبيايوب علي غنام حامد3309192021049004

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار328ثانوية الوفاء للبناتادبيمريم سويد عادي صالح3310192022241018

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار325اعدادية ابن زيدون للبنينادبيحسام طارق محل خلف3311192021031007

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار323اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيهديل عدي أحمد عليج3312192022370109

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار323ثانوية اول حزيران للبنينادبياوس برهان عبود يحيى3313212021062010

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار323اعدادية النهضة للبناتادبيميسم منير ساري عيفان3314192022191064

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار321ثانوية النساف المسائية للبنينادبيمحمد فوزي مصطاف علوان3315192021364045

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار321اعدادية العال للبناتادبياالء جمعه جاسم حمادي3316192022156001

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار395اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائياسماء قتيبة مجهد عايد3317192042162003

كلية الطب/الجامعة العراقية601ثانوية حلوان للبنيناحيائيعبد الملك محمود عبد الكريم ناصر3318212041055050

كلية الطب/الجامعة العراقية600ثانوية السجود للبناتاحيائيساره جاسم محمد جبر3319142042065031

كلية الطب/الجامعة العراقية599اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات ابراهيم مقداد غزاي3320132042131004

كلية الطب/الجامعة العراقية599اعدادية حطين للبناتاحيائيزينب خضير عباس جبر3321132042103029

كلية الطب/الجامعة العراقية599اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى فيصل جسام ناصر3322212041013152

كلية الطب/الجامعة العراقية599اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد طالب كردي حسن3323142041047012

كلية الطب/الجامعة العراقية599اعدادية الحفرية للبناتاحيائيرقيه رحمن كامل عناد3324262042091015

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية593اعدادية فدك للبناتاحيائينور الهدى اكرم جليل امين3325212042156073

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية591اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد محمد اسماعيل جاسم3326102041041012

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية590ثانوية المتميزاتاحيائيريم طالب عرموط محيسن3327112042113057

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية590اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيليث صالح مردل جسام3328192041010039

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية590ثانوية الخنساء للبناتاحيائياسراء نوري احمد علي3329142042107004

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية590ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيرقيه شامل سعدون محمد3330112042217026

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية470ثانوية الرشيد للبناتتطبيقياديبه علي سعدون عباس3331132052096001

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية460اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا حازم جبار حسين3332112051058094

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة العراقية459اعدادية الطارق للبنينتطبيقيياسر احمد خضير عباس3333102051042027
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قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية458اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيايات حسين حمزه هزاع3334112052068009

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية435اعدادية هيت للبنينتطبيقياسامه احمد عارف محمد3335192051014016

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية428اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد الخالق مجيد عبد االمير عبد الرحمن3336132051006033

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية428ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعبد الملك صالح علي حمد3337102051155013

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية427اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعمر محمود حمد عبيد3338102051013109

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية426اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزينب عبد طوير حسن3339142052145029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية525ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيبكر يوسف حميدي علي3340192041114029

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية524الثانوية الشرقية للبناتاحيائيفاطم محمد حمزه عباس3341142042097038

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية514اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي صالح مهدي نجم3342112041004061

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية514اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا حسن3343102041019084

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية512ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزيد علي صالح الدين عبد االمير3344132041055036

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية487اعدادية الكندي للبنينتطبيقييوسف عامر محمد مخلف3345102051019136

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة العراقية481اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيطه محمد طالب علوان3346132051017029

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية511ثانوية الفردوس للبناتاحيائيجنه نعمان منذر وهبي3347102042090031

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية510اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعبد الرحمن منخي جابر صكبان3348142041028069

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية508اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء جمعه محسن ديوان3349132042093058

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية504اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيمحمد ثامر صالح رميض3350212041043035

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية502ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمريم حسن راضي سعد3351112042114084

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية451اعدادية التضحية للبناتتطبيقيرغد جعفر حسين عبد3352122052091011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية505اعدادية الفاروق للبناتادبيامنه مصطفى عبد الجبار كاظم3353102022119005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية504اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحوراء جواد كاظم كيطان3354112022136022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية504اعدادية الوزيرية للبناتادبيصبا عماد وهاب عبد الرزاق3355132022074033

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية504ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيروان فاروق عزيز محمد3356112022077020

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية503ثانوية البسملة للبناتادبيابتهال سعد ستار بكر3357112022135001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية503ثانوية الثائر للبنينادبيغزوان حامد حسب هللا علوان3358122021011027

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء محمد محسن فعل3359102022084017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية502اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد العزيز جالل عصام عاشور3360102021032011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية500اعدادية عائشة للبناتادبيزينب عماد عبد هللا علي3361142022074049

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية479اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيصالح هيثم صالح مهدي3362102041032016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية425ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيمريم مهند موسى حميد3363122052136018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية473اعدادية الوزيرية للبناتادبيشهد امجد ناصر مخلف3364132022074032

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية433ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيمروه جليل ابراهيم مصطفى3365212022160029

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية428اعدادية البتول للبناتادبينبأ مجيد عبد سلمان3366112022072114
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قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا صادق عبد الكريم سليمان3367122021016015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية417اعدادية بلقيس للبناتادبيغسق طالب محمد عبار3368132022071063

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية412ثانوية الحرية المسائية للبنينادبييوسف محمد والي ناصر3369122021200142

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية412اعدادية العراق للبنينادبيالبارق فاضل رحيم شنو3370122021009018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية408إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد فؤاد جاسم حسون3371142021015016

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية408الخارجياتادبيضحى خميس حمد عكله3372112022401145

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية426ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمريم ضياء حسين محمد3373192042137062

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية384ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيأمنه علي عبود ثامر3374112052114004

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية464ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبييسر طالب عرموط محيسن3375112022061053

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية460ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد صباح فرج غضيب3376122021175029

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيآيه قاسم خليل ابراهيم3377102022106003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446ثانوية دجلة للبناتادبياالء عادل داود علي3378102022095008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية446ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم محمد صالح حمد3379132022075030

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية444ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء جاسم محمد كاظم3380132022077025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد علي مصلح عساف3381122021175032

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية443ثانوية التاخي للبناتادبيتقى عبد الخالق عبد النبي كاظم3382142022081013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية442ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيعلي محمود عبد حبيب3383122021171009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه رياض خلف غانم3384142022108046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية440ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيدعاء قاسم خليل ابراهيم3385102022106014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعمر ستار مزهر علي3386102021010020

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية439اعدادية النهار للبناتادبينور ثائر محسن حسين3387112022127062

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438اعدادية الناصرة للبناتادبيعبير كريم عباس جاسم3388142022133058

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايه غسان فريق عناد3389112022077008

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحيدر كريم علي لفته3390112021180047

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية437ثانوية الموعظة المختلطةادبينسرين محمد مزهر عرموط3391262022165006

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية435اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرفيف زهير حميد محمد3392142022067060

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية433ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيرشيد فالح احمد نجم3393112021207018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية433اعدادية الخبير للبنينادبيحسين رزاق عيه جبر3394112021007018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية438اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي عبد هللا حبيب عباس3395212041010068

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية408زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيناجي احمد ناجي عباس3396142041010089

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية403ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيرباب فالح حسين حنوش3397102042221034

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية400ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائياالء وليد خالد حسين3398112042067014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية389اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمصطفى حسن عبيد داود3399112041016111
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية387ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيتبارك ايهاب علي نايف3400112042218017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية387ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيكريم نجم عبد هللا ضاحي3401212041244018

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية385ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيمصطفى ماهر صالح جاسم3402102041065011

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية384اعدادية العامرية للبنينتطبيقياسامه صباح نوري عبد هللا3403102051020031

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية375الخارجيونتطبيقيايمن عالء معتوك عبد3404142051400021

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية370اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين عادل علي حسين3405112051009015

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية422ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبييوسف عامر عبد علي مهاوش3406232021073032

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية418ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسلطان امين ماجد نايف3407142021032029

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية417اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحنين اسد عليوي كاظم3408112022095037

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمعتز مجيد فياض عباس3409212021038143

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408ثانوية الصباح المختلطةادبيعبد الوهاب عماد عبد االله بندر3410212021240005

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية398اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد عباس عبد عطيب3411142021003063

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية393ثانوية العقيدة للبناتادبيشيماء طه كريم عبد3412112022074038

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية387للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء ادبيشهد محمد خزعل عبد الرزاق3413122022084013

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية384ثانوية بردى للبنينادبيمحمد علي عبد المحسن حبيب3414212021229014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية382اعدادية االسراء للبنينادبينوار عثمان ثابت احمد3415102021011056

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية381اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد الرحمن عماد عبد الحمزة فيصل3416112021032024

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية380اعدادية السيوطي للبنينادبيحسين مجبل عباس مطر3417112021054014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية426ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمينا عبد مندوب حسوني3418102042223135

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية414ثانوية المشاهده للبناتاحيائيهديل حبيب ابراهيم حمد3419122042080049

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية411اعدادية الكرمة للبنيناحيائيانس فالح محمد مغير3420192041066036

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية408اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسيل قاسم مطشر طعيمه3421272042052014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية407ثانوية طيبه للبناتاحيائيمنار قاسم حميد محمد3422122042082035

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية404ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيكمال مقداد رحيم شباط3423212041217020

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية403ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيازهار عبد الكريم مراد مطرود3424212042291001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية401اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيهبة سامي حسين علي3425212042137157

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية396خارجيوناحيائيسروان كامل مدهر فياض3426192041400017

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية395اعدادية بلد للبناتاحيائينور خضير علي حمزة3427182042176191

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية394ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيحياه عواد صبار سليمان3428192042385007

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية393ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائينزار غالب خلف هتيمي3429322041011019

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية351اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيسامر عبيد سرحان فياض3430192051066012

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية335اعدادية النهرين للبنينتطبيقيابراهيم صالح مهدي عبد النبي3431112051020001

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية334إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان عبد هللا طاحوس3432102051205096
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كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية500ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيسجى محمد احمد عبد3433122022171006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية495اعدادية الهدى للبناتادبياالء ابراهيم محمود خليفه3434122022106002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية484ثانوية الخمائل للبناتادبيفاطمة خميس اصنيتان عزيز3435192022150032

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية462ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه حسين جبار فياض3436132022105031

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية438اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياصاله خالد حمود خليل3437142022067006

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية411ثانوية الطاهره للبناتادبيساره حميد رشيد ضاحي3438112022098007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410اعداديه االنوار للبناتادبيزهراء ثامر طه سلمان3439112022085018

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية410اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمنار الهدى رائد غفوري داود3440142022067124

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409اعدادية االنفال للبناتادبيوفاء حسين خلف محمود3441102022101079

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية409ثانوية القدس المختلطةادبيعائشة باسم حسين زغير3442112022168005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408ثانوية الحضارة للبناتادبينور الهدى عبد حسين سلمان3443122022135026

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية408ثانوية نور الزهراء للبناتادبيايات محمد قاسم كشيش3444142022146005

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية406ثانوية االحسان المختلطةادبيياسمين علي سلمان سفر3445212022265007

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية404ثانوية دجلة للبناتادبيمها كريم حسن طه3446102022095063

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية403ثانوية زبيدة للبناتادبيايه احمد لعيبي بدن3447112022108012

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402اعدادية االنفال للبناتادبيعذراء وليد صالح الدين صابر3448102022101056

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية402ثانوية القدس المختلطةادبياالء باسم حسين زغير3449112022168001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397ثانوية ام سلمة للبناتادبيهاجر عمر محمود جاسم3450102022097035

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية397ثانوية الزهد للبناتادبياالء زامل جميل حمد3451102022135001

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396اعدادية االنتصار للبناتادبيحنين عمار ناهي خاطر3452132022091019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية396اعدادية المقدادية للبناتادبيمروه حسن عبدهللا حسن3453212022140079

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية395ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيغفران محمد احسان سبهان3454122022092047

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية394ثانوية العقيدة للبناتادبيايالف عبد الرحمن احمد علي3455112022074008

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية393ثانوية االخالص للبناتادبيزينب مجيد رسن علي3456122022099040

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية392ثانوية شمس الحرية للبناتادبياسماء مجيد عبد االمير عبد الرحمن3457132022079003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية391ثانوية عائشة للبناتادبيفرح هادي تركي علي3458112022082027

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية389ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة جبار قاسم علو3459142022088064

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية387اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم قاسم محمد علوان3460112022095092

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية386ثانوية الحكمة للبناتادبيهيا سمير جمعه رحيم3461102022107043

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية447ثانوية عشتار للبناتاحيائياسراء محمود شاكر محمود3462112042086004

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية420ثانوية المنصور االهلية للبناتاحيائيروان عبد اللطيف عبد هللا جاسم3463112042125003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية354ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم علي عباس احمد3464112052074047

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية337ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيسحر شمران عباس مجبل3465112022218025
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قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية334ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسرى رعد عبد محسن3466102022129013

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية332ثانوية النضال المختلطةادبياية محمد عبد  القادر دوستي3467112022157003

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية330ثانوية الشفق للبناتادبيرنين خلف حسن جبر3468112022117022

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية321اعدادية السيف العربي للبناتادبيقبس سمير صبري حربي3469132022111088

قسم رياض االطفال والتربية الخاصة/كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية378اعدادية االعظمية للبناتاحيائيوردة رعد علي موسى3470132042073110

كلية اآلداب/الجامعة العراقية461ثانوية االنتصار للبناتادبيفاطمة مجيد يحيى شهاب3471122022126023

كلية اآلداب/الجامعة العراقية413ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيغفران فرج عبود فرج3472142022223046

كلية اآلداب/الجامعة العراقية409ثانوية الصديق للبنينادبيسجاد عبد حمد رشيد3473122021023010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية388الخارجيونادبيبسام غازي فيصل عزيز3474112021400022

كلية اآلداب/الجامعة العراقية383ثانوية المفاخر المختلطةادبيعبد هللا عامر حميد ابراهيم3475122021175016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية380اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي محمد نايف عيال3476142021008070

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378اعدادية المعراج للبنينادبينصر الدين عبد الجبار علي حسين3477112021024049

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378اعدادية النهروان للبنينادبيبهاء حسين علوان لطيف3478152021020012

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيبشير عبود معارج مكطوف3479142021012016

كلية اآلداب/الجامعة العراقية378ثانوية الزهراء للبناتادبينور صباح نجم عبود3480132022097039

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377ثانوية بنت الهدى للبناتادبيراويه باسم حسن مرشود3481132022110009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377اعدادية الرافدين للبنينادبيعمر صادق حميد مشجل3482102021009041

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377اعدادية الفراتين للبنينادبيإبراهيم نزار داود سلمان3483132021042003

كلية اآلداب/الجامعة العراقية377الخارجيونادبيعلي حسين حميد كاطع3484122021400086

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376اعدادية البلديات للبنينادبييحيى خالد جاسب صبار3485142021037253

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرحمن عالء عبد الرحمن جابر3486102021027033

كلية اآلداب/الجامعة العراقية376ثانوية حطين للبناتادبياية محمد ياسين محمد3487142022068005

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375اعدادية الكرخ للبناتادبيافراح شهاب احمد محمود3488102022076004

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375ثانوية االسوار للبناتادبيرفل احمد عبد الرضا علي3489132022076009

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمنتظر مهدي حنش صخي3490142021030115

كلية اآلداب/الجامعة العراقية375المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيعلي صكبان حسن رزيج3491212021207011

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374اعدادية الخضراء للبنينادبيمصطفى حازم محمد حمد3492102021013059

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيعائشه قاسم كحيط عبد هللا3493102022099025

كلية اآلداب/الجامعة العراقية374إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيانس عمر حسن سلمان3494102021205021

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373ثانوية الرباط للبناتادبيساره عباس محمود عبد علي3495112022121043

كلية اآلداب/الجامعة العراقية373اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد اياد محسن علوان3496102021022083

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372اعدادية عائشة للبناتادبينور سعد جواد كاظم3497142022074101

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372اعدادية الثورة العربية للبناتادبيميالد حسن كريم مسلم3498132022093108
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية372ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيمرتضى عمر عبد النبي عبد الحسن3499162021369045

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372ثانوية االمال للبناتادبيصحوه صبيح صبر صالح3500142022108040

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمالك احمد محمد حمودي3501122022087058

كلية اآلداب/الجامعة العراقية372اعدادية السيف العربي للبناتادبيامل كريم قنديل عبد الرضا3502132022111007

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيخلود جاسم محمد عباس3503102022141010

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371اعدادية السياب للبنينادبيعلي المرتضى حسين عزيز عواد3504112021028072

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371ثانوية المسك للبناتادبيزهراء حسين كشيش رسن3505142022119019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية371ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك وليد نعمه بديوي3506112022063008

كلية اآلداب/الجامعة العراقية415ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيالتفات ذياب صبري سعيد3507182042275006

كلية اآلداب/الجامعة العراقية414اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمنار حكمت مراد محمد3508102042109082

كلية اآلداب/الجامعة العراقية411اعدادية التسامح للبناتاحيائيايه سعد مجيد وادي3509142042076019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية382اعدادية المعقل للبنينتطبيقيسجاد سعدون حسين عذار3510162051019039

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية456اعدادية المقدادية للبناتادبيليلى عباس احمد محمد3511212022140078

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية454إعدادية صنعاء للبنينادبيابراهيم نمير جابر محمد علي3512142021025004

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية438اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين حسن عزيز جبير3513122021047034

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية422اعدادية نور العراق للبناتادبيمريم عدنان كريم ردام3514202022138034

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية419ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيتبارك بشير عبد هللا امير هللا3515112022107002

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية416ثانوية الصديق للبنينادبييونس احمد محمود حسين3516122021023040

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية462ثانوية تبوك للبناتاحيائيشهد رائد خالد حسن3517112042102036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية383اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين واثق عزو حسن3518212021014028

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية371اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيحوراء محمد حسين خلف3519212022098015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية371اعدادية النبوة للبناتادبيزينب علي مجيد منصور3520212022145025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية370اعدادية الفاضالت للبناتادبينور عدنان وحيد داود3521212022102030

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية363اعدادية االعظمية للبناتادبيعائشه مفيد هاشم عبد الوهاب3522132022073088

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية359اعدادية البلد االمين للبنينادبينذير بشير حمزه حميد3523112021033077

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية358إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمجيد راشد عباس ساهي3524142021024231

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية358اعدادية الفلق للبنينادبيعلي داخل عباس حميد3525212021023036

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية353اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن محمد ألعيبي زامل3526132021045020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية353اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد احمد حسن فاضل3527132021001101

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية352ثانوية بنات العراق للبناتادبيشهد عدنان محسن علي3528112022128024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية352ثانوية البارئ للبناتادبينور محمد سلمان علي3529112022119021

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية351اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيسيف مجيد عبد محمد3530212021278051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية351ثانوية ابي غريب للبناتادبيرفل مالك حسين فياض3531102022111015
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية351اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيفرقان وليد احمد حسين3532212022098037

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية351ثانوية الياسمين المختلطةادبينور رائد محمد جواد3533122022172011

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية350اعدادية الفداء للبناتادبيسجى عبد الرضا عبد المهدي رضا3534142022100056

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية349اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسالم حسن فرحان نجم3535142021003070

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية349ثانوية االستقالل للبناتادبيبلقيس مصطفى حميد احمد3536132022075004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية349اعدادية الخضراء للبنينادبيسيف الدين احمد مخلص حماد3537102021013024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية347اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الرحمن طالب محمود فارس3538112021034020

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية346اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد جالل عاشور راضي3539142021174073

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية346ثانوية االنوار للبناتادبيأسيل علي حميد جاسم3540122022104003

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية346اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد سبتي هليل علي3541142021174078

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية345اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيأسامة نهاد عزيز محمد3542142021038001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية345اعدادية الغزالية للبنينادبيحسن كريم محمد حسن3543102021008023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية345اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمرتضى علي مزهر فالح3544142021201245

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية345اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي نايف حمد لفته3545152021001094

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية344ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيعلي خير هللا حسين كاظم3546112021202040

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية343ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمنتظر كاظم محمد داود3547142021205161

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية343ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزهراء علي حسين ويس3548212022151025

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية343ثانوية سومر للبناتادبيمنى وجدي عباس شنشول3549142022072095

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية342ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبينبراس عباس هادي محمد3550212022294074

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية341ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيماهرة عراك خضير احمد3551212022291045

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية340ثانوية النيازك االدبية للبناتادبينبأ محمد حسين احمد3552112022137051

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية339ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيآيات احمد محي محمد3553122022230001

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية339ثانوية بلقيس للبناتادبيانعام محمد راضي ابراهيم3554112022191002

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية339اعدادية القدس للبناتادبيوئام عبود كاظم براك3555212022110050

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية338ثانوية الهاشمية المختلطةادبيمياح أنور ياسين جواد3556212021237024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية337اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي جواد حسن خشان3557152021006072

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية336إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي خالد دالي حسن3558142021015078

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية336اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعمر حسين علي عطية3559212021065061

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية336اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعمر عماد ذباح عبد3560192021013027

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية335ثانوية الثوار للبنينادبيمخلد صدام ابراهيم كزار3561112021012047

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية335اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي خليل عيسى حميد3562132021024072

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية381اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعلي ناظم لفتة حسن3563102041015038

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية378ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهاجر سعد حسن علوان3564212042177057
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كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية376اعدادية العراقية للبناتاحيائيآية حيدر صادق حسين3565212042139004

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية374اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرقيه محمد حسين علي3566142042067055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية360اعدادية المعراج للبنينتطبيقيحيدر محمد حيدر جبر3567112051024014

كلية األعالم/الجامعة العراقية425اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد اسماعيل فليح حسن3568212021081004

كلية األعالم/الجامعة العراقية418إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمود عباس فرحان حمادي3569102021205122

كلية األعالم/الجامعة العراقية412ثانوية الرباب للبناتادبيحوراء علي سعيد شبوط3570152022052010

كلية األعالم/الجامعة العراقية411اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى مازن عبد الوهاب إسماعيل3571112021011088

كلية األعالم/الجامعة العراقية410اعدادية االخالص للبناتادبيشهالء محمد عبد زيد كاظم3572112022112103

كلية األعالم/الجامعة العراقية409ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيايه عبد الرحمن محمد علي3573112022089011

كلية األعالم/الجامعة العراقية408ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمحمد شالل محمد موسى3574112021210064

كلية األعالم/الجامعة العراقية407ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمحمد مهدي ثامر حسين3575212021024033

كلية األعالم/الجامعة العراقية404اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب ستار مطلك مطشر3576132022094037

كلية األعالم/الجامعة العراقية403ثانوية الهدى المسائية للبناتادبينبا خالد عيدان محمود3577102022224021

كلية األعالم/الجامعة العراقية400اعدادية الرواد للبنينادبيعلي ريث غطفان عزيز3578212021077094

كلية األعالم/الجامعة العراقية396اعدادية الخبير للبنينادبيعلي حيدر محمد علي3579112021007067

كلية األعالم/الجامعة العراقية395ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيوئام فاضل داخل سلمان3580112022077058

كلية األعالم/الجامعة العراقية393ثانوية الشموخ المختلطةادبيوالء صكبان فرحان محمد3581102021159014

كلية األعالم/الجامعة العراقية416اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرسل صادق جعفر جاسم3582142042066035

كلية األعالم/الجامعة العراقية403ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيزهراء نزار عبد الرضا كريم3583122052088015

كلية الطب/جامعة بابل604ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسنين حسن علي حمزه3584232041047019

كلية الطب/جامعة بابل600اعدادية الشموس للبناتاحيائينرجس محمد حسين محمد علي3585232042101077

كلية الطب/جامعة بابل598اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء فوزي حميد عواد3586152042047065

كلية الطب/جامعة بابل598ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيمنتظر رعد دشر فرهود3587142041179032

كلية الطب/جامعة بابل598اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور احمد هندي حسين3588232042088473

كلية الطب/جامعة بابل598ثانوية المتميزين للبنيناحيائيامير رسول عبدالطيف علي3589142041007018

كلية الطب/جامعة بابل597ثانوية االصالة للبناتاحيائيعلياء خلف خميس خلف3590112042083054

كلية الطب/جامعة بابل597اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد جواد عالء كاظم جهاد3591122041031141

كلية الطب/جامعة بابل597اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمة سعدون احمد عليوي3592212042133047

كلية الطب/جامعة بابل596اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايات جاسم عبد هللا فرج3593122042098011

كلية الطب/جامعة بابل596ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعبد هللا شاكر زيدان مضعن3594112041055017

كلية الطب/جامعة بابل595اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد كامل علي3595212042186012

كلية طب حمورابي/جامعة بابل598اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء انمار ثامر محمود3596132042103017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل595اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء باسل محمد علي3597272042058124
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كلية طب حمورابي/جامعة بابل594ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعبير فالح حسن علي3598232042079043

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأفنان سليم عماش سلطان3599142042111002

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبتول ميثم صالح عيدان3600232042091018

كلية طب حمورابي/جامعة بابل594ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيايمان فتاح عبد الرزاق عبد هللا3601172042293010

كلية طب االسنان/جامعة بابل590اعدادية الطليعة للبناتاحيائياطياف صفاء جاسم عبيد3602232042088021

كلية طب االسنان/جامعة بابل588اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر بشير محمد علي3603212041013099

كلية طب االسنان/جامعة بابل588اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد طالب عناد احمد3604102041009006

كلية طب االسنان/جامعة بابل588ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائياسيل عامر عبد هللا محمود3605232042128006

كلية طب االسنان/جامعة بابل587اعدادية التقى للبناتاحيائيرشا نشمي عبد الكريم محمود3606112042071045

كلية طب االسنان/جامعة بابل587اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرشا عدنان حسين جاسم3607212042170045

كلية طب االسنان/جامعة بابل587اعدادية الفلق للبنيناحيائيمصطفى نايف علي حسين3608212041023088

كلية طب االسنان/جامعة بابل587ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء باقر محمد نصيري3609142042089019

كلية طب االسنان/جامعة بابل587اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعمار نوري لطيف عبد3610232041002199

كلية طب االسنان/جامعة بابل587ثانوية الحريه للبناتاحيائيزهراء حقي فيصل يوسف3611212042143022

كلية الصيدلة/جامعة بابل588اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره ابراهيم حسين سرحان3612232042114073

كلية الصيدلة/جامعة بابل588اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغدير ميثم عباس كاظم3613232042092181

كلية الصيدلة/جامعة بابل587ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعلي ميعاد مجيد حميد3614212041059040

كلية الصيدلة/جامعة بابل586ثانوية المسعودي للبناتاحيائيغدير يحيى ربيعان منصور3615232042095065

كلية الصيدلة/جامعة بابل586اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسندس حسن مصطفى حسن3616172042252058

كلية الصيدلة/جامعة بابل585.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمينا مضر باسم اديب3617112042149060

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.4ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمة علي كاظم هالل3618112042193032

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.0الخارجياتاحيائيزينه عبد الخالق جهان قادر3619122042401055

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور خالد يونس عبود3620232042142313

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.0اعدادية االنام للبناتاحيائيايه كريم كاكه اوال علي3621212042135016

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيغسق حامد حبيب وذاح3622112042121052

كلية الصيدلة/جامعة بابل584.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء اسماعيل حمد صنكال3623112042070056

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل533.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيبنين عقيل عبد العزيز حربي3624232052271052

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيحيدر جواد رمان حسين3625232051067020

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل467.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيسماهر اسماعيل عبد هللا محمد3626152052050017

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيأبراهيم أيوب يونس أسماعيل3627272051028001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل465.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمرتجى محمد رضا حسن3628272051008084

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل464.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمؤمل حسين عبد االمير عبيد3629232051019046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل444.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيسيف عبد الكاظم حسن ناشي3630272051004027
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل441.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيغدير حسين احمد جاسم3631272052059051

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل480.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيياسين وائل لطيف عبد3632232051020099

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل452.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عائد نعمه علي3633272051153096

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل440.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعلي عجيل خفيف نمر3634222051041037

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل422.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى عوني احمد محمد3635172051124060

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة بابل420.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعلي جمعه حسين علي3636262051202029

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل502.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيحوراء عباس ناجي رحمن3637232042081018

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل490.0ثانوية حلب للبنيناحيائيحيدر حسين جواد كاظم3638232041056008

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل481.0ثانوية بابل للبنيناحيائييحيى موفق توفيق حميد3639232041021136

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل468.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائياحمد هشام صالح الزم3640132041017007

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل461.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيمريم رياض حمزه كريم3641232042126075

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل423.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحيدر عماد ابراهيم نصير3642162051073012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل552.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسالي علوان عبد عون عذافه3643272042088135

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينورهان حسين نايف عباس3644232042093181

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل524.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيحنين صالح محسن حمد3645112042114029

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل521.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى عبد الوهاب عبد الرزاق عبد الوهاب3646232041009118

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل517.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد الرحمان محمد خليل مصطفى3647232041020169

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بابل513.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمريم محي عذاب رسن3648102042223126

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل579.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيامين حاكم جبر جودة3649242041203034

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل577.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيأسيل علي هالل عبد3650102042110006

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل575.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور حمزه طالب حمد3651232042115185

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل574.0ثانوية االفاق للبناتاحيائينور الهدى ساجد عبد العباس عبد هللا3652232042144091

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل573.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقيه غازي لعيبي عبد3653142042080018

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل563.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيآيات رؤوف خليل رسولي3654232052114001

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل546.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيزيد حيدر هادي عبود3655232051020030

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل398.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين هادي كاطع خلف3656162051034044

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل391.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين وسام زكي ضيغم3657162051494012

قسم البيئة/كلية الهندسة/جامعة بابل389.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقياحمد محمد علي حسين3658232051011005

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل458.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتقى حسن فضل مطر3659242042220172

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل451.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهد اسامه يوسف عباس3660242042120180

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل449.0ثانوية السكري للبنيناحيائيعلي عباس غازي عبد3661212041046016

قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية/كلية هندسة المواد/جامعة بابل500.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمؤمل حسين عليوي كاظم3662272051030046

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل447.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين احيائيحسنين علي حسين علي3663182041361016
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قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل493.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيصفا سجاد مهدي صالح3664272042089083

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل477.0اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد نزار محسن علي3665242041011008

قسم الطاقة/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل470.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائينبراس حردان اسماعيل خليل3666112042080146

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل439.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيحسين كعيد نجرس ظاهر3667182041318014

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل417.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس سعيد عبد جابر3668242041001138

قسم السيارات/المسيب/كلية الهندسة/جامعة بابل414.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسبأ علي حسين علوان3669212042139119

كلية العلوم/جامعة بابل553.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا صالح عمران عيسى3670232041020181

كلية العلوم/جامعة بابل488.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيكلودا ناجي سليمان داغر3671102042108083

كلية العلوم/جامعة بابل482.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه حسين عبد االمير عبيد3672232042120001

كلية العلوم/جامعة بابل477.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائياحمد جميل نزال مهوس3673232041011002

كلية العلوم/جامعة بابل475.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم جابر3674232042086085

كلية العلوم/جامعة بابل471.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد ادريس موسى قاسم3675132041006045

كلية العلوم/جامعة بابل467.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمهد ثاير غازي حسين3676202042154081

كلية العلوم/جامعة بابل467.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرقيه فارس عبد زيد كاظم3677232042103043

كلية العلوم/جامعة بابل466.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيياسر عامر عبد هللا عباس3678112041025070

كلية العلوم/جامعة بابل465.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا محمد عباس حمزه3679232041029027

كلية العلوم/جامعة بابل464.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة حاتم جابر وناس3680232042271565

كلية العلوم/جامعة بابل464.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد فؤاد نصيف جاسم3681222041003339

كلية العلوم/جامعة بابل459.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه فرحان مريح عطيه3682252042100230

كلية العلوم/جامعة بابل392.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين قنبر حسن3683272051028008

كلية العلوم/جامعة بابل370.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمروان عباس حميد جسام3684112051016113

كلية العلوم/جامعة بابل368.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل ثجيل مصحب3685232051289013

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل485.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء عادل احمد محمد3686232042098096

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل464.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم هادي جواد عصواد3687252042059751

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل452.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزينب رشيد كاظم عبد3688222042183054

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل441.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه جاسب صغير رسن3689272042061025

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل428.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرقيه اسماعيل خليفه بريص3690212042134038

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل427.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبنين خالد طراد شالل3691272042087026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسن علي حسن جاسم3692232041069006

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل454.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمة يوسف عبيد موسى3693232042139058

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل449.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيبكر حسن حبيب عويد3694232041018007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل441.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيطه خضير عباس محمد3695232041002124

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل440.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ عماد هادي كاظم3696232042093171
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كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل430.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد عقيل راشد حارث3697232041019007

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل419.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد الجواد كاظم موسى محمد3698252041150289

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل417.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر عالء عدنان حمزه3699242041001035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل414.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد زيد جاسم3700232041065039

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل428.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقياحمد صبري جهاد فرحان3701232051046005

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل373.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقياحمد صبيح عبد الحسين محمد رضا3702232051040002

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل366.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعلي ظاهر محيسن علوان3703232051257092

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل357.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيمحمد فليح حسن علي3704212051270036

كلية القانون/جامعة بابل495.0ثانوية النجوم للبنينادبيعبد هللا محمد عبد االمير محمد3705232021030008

كلية القانون/جامعة بابل486.0اعدادية شط العرب للبناتادبيمروه اياد كاظم خرباط3706232022124087

كلية القانون/جامعة بابل467.0اعدادية الكوثر للبناتادبيعال أمير هاشم جاسم3707232022114027

كلية القانون/جامعة بابل442.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد الناصر خيري حسين علي3708232021002031

كلية القانون/جامعة بابل438.0اعدادية شط العرب للبناتادبيعال سالم نايف كويني3709232022124072

كلية القانون/جامعة بابل435.0اعدادية الطبري للبنينادبيعلي حسين عالوي عبد الساده3710232021061046

كلية القانون/جامعة بابل428.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب محمد عبد اللطيف فيصل3711232022124056

كلية القانون/جامعة بابل419.0اعدادية الربيع للبناتادبيمروه قاسم شعالن عباس3712232022098134

كلية القانون/جامعة بابل418.0ثانوية الصديق للبنينادبييعقوب عايد زويد حسين3713232021027068

كلية القانون/جامعة بابل407.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهره رزاق شاني حسون3714232022098080

كلية القانون/جامعة بابل406.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيحسين عامر سالم عبيد3715232021254018

كلية القانون/جامعة بابل400.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيسجاد سامي عماره حمد3716232021253066

كلية القانون/جامعة بابل391.0ثانوية الجنائن للبناتادبيمالك مهند شهيد يوسف3717232022102026

كلية القانون/جامعة بابل388.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيانمار مؤيد عطيوي ابراهيم3718232021183012

كلية القانون/جامعة بابل386.0اعدادية المسيب للبنينادبيجعفر محمد رضا حسن3719232021009023

كلية القانون/جامعة بابل453.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياحالم سلمان حسن عبد هللا3720232042271011

كلية القانون/جامعة بابل411.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيكرار عباس حسن كصاد3721232051041020

كلية التمريض/جامعة بابل570.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيجابر زيد سعدون محمد3722212041248006

كلية التمريض/جامعة بابل563.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه ماجد كاظم عبد الحمزه3723232042093141

كلية التمريض/جامعة بابل562.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيانفال عبد الستار طرف حنو3724142042152003

كلية التمريض/جامعة بابل562.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء صباح نجم عبد3725232042101033

كلية التمريض/جامعة بابل562.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد خالد حميد حسين3726212041005006

كلية التمريض/جامعة بابل559.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيحماس احمد علي ويس3727102042120029

كلية التمريض/جامعة بابل556.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيازهار سالم اليج ونس3728232042271018

كلية التمريض/جامعة بابل555.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيروض فيصل حمد حميد3729262042074049
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل427.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبياحمد عايد جمل عويد3730232021254005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0اعدادية الرواد للبنينادبيمنتظر محمد عبد االمير طعمة3731212021077168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل414.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيايالف عباس خدام كاظم3732232022196003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل410.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمحمود هاشم ناجي سلمان3733112021059078

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل393.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمنتظر مقداد جواد كاظم3734212021001070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل386.0اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر خالد حيدر حامد3735212021077045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك فاضل ابراهيم علوان3736112022095032

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسام علي عباس حسون3737232021040012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياحمد حيدر حسين بريهي3738232021251005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيبهاء نصيف جاسم حمد3739102021024013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياحمد عبد الرحمن غازي احمد3740112021053007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل361.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيمحمد كريم حسين جواد3741212021230024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل359.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد قاسم خلف هبسي3742152021007228

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل356.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمرتضى عاتي جلوخ ضبع3743102021008118

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل355.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيعمر صبري نافع عبيد3744232021073022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل352.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيهدير كامل خضير كريم3745112022221026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل352.0ثانوية البواسل المختلطةادبيخطاب فاروق خضير عباس3746232021174006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل352.0اعدادية الياقوت للبنينادبيكرار حيدر حسن جواد3747272021038086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل350.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي محيسن محمد ابو الزعير3748152021002122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل350.0اعدادية صنعاء للبنينادبيكرار حامد عبيد كريم3749232021011057

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل349.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي احمد عبد هللا جبر3750232021052045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل349.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتادبيزينب عباس تالي جياد3751232022156003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل348.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي راسم احمد مالك3752232021253095

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل348.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي فاضل عبيد عايد3753232021011049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل348.0الخارجيونادبيمختار حسن محسن ابراهيم3754102021400148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل347.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيعلي حيدر تركي ناجي3755232021286002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل345.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمصطفى جواد نحري نجم3756232021255084

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل341.0اعدادية طه للبنينادبيمهيمن بهجت مشير احمد3757142021177173

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل338.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور الهدى رزاق كريم مطرود3758262022126104

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل338.0اعدادية المثابرون للبنينادبيموسى محمد جراد كلف3759222021376107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل335.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عدنان عبد وحيد3760232021011048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل330.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمنتظر محمد شاكر عذاب3761272021049134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل328.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيزينب حسن عليوي ناصر3762242022220047
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل470.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد محمد علي3763232042141020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل383.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيزيد عامر حايف مخيف3764232041001038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل376.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائينور جمال داود خميس3765262042251064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل375.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيوسن جاسم محيسن صالح3766232042102086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه عامر ناجي احمد3767232042126068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل374.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيمروه عماد خماط مهوس3768242042094107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل371.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيامنه خضر محسن يوسف3769232042093012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل366.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب عقيل شاكر عبد الكريم3770232042271379

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى احمد جواد عباس3771232042271720

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حسام حامد علي3772232041012080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل364.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيحيدره عدنان عباس حمزة3773232041256047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيلينا كامل هضمان شالش3774322042066055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب رائد فتاح عباس3775182042275045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل362.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزبيده حاتم عبيد سعود3776232042095035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل347.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد راضي كاظم3777232051251231

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل470.0ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيزمن طالب عبد الحمزة جاسم3778232042133005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل456.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي محمد حسن عبد3779232041010088

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل435.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيماهر مالك براك كركز3780262041012127

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل432.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيساره مالك حسين حمزه3781232042081045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0اعدادية بلقيس للبناتادبيآيه محمد يحيى محمد3782232022120004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل527.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه قاسم محمد هاشم3783232022111042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل523.0اعدادية السجاد للبنينادبيهزاع اعكيرش مسيديح ليلي3784232021031062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل498.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيهبة عبد االمير كامل عبيد3785232022133017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل483.0اعدادية اسماء للبناتادبيمريم عبد حمزه جاسم3786232022093056

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيهدى صبيح عبد علي علي3787232022143034

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل456.0اعدادية طليطلة للبناتادبيرباب عالء سعيد حسين3788232022092020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل455.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه حسن هادي عبد الساده3789232022116024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل451.0ثانوية الرفعة للبناتادبيحنان حامد كامل نعمه3790232022081014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل445.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب حمزه رحمان ابراهيم3791232022099026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل429.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمحمد علي حميد هاتف محمد3792232021250075

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل428.0ثانوية السجى للبناتادبيرنين سلمان عبد الحسين كاظم3793112022138015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل397.0الخارجيونادبيفيض هللا جاسم محمد علوان3794232021400106

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل396.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي محي كاظم زبار3795232021008074
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل396.0اعدادية البيان للبنينادبيمحمد غانم زغير حمد3796232021014061

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل391.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيزيد عبد الفتاح غازي احمد3797112021029024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل386.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيزهراء علي جاسم خلف3798212022226019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل384.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيمحمد علي عزيز كاظم3799232021208006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبينسوم محمد حمزه عيسى3800232022304012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل381.0اعدادية شط العرب للبناتادبيهدى محمد عبد اللطيف فيصل3801232022124102

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل380.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيجنان سالم حسون صالح3802212022187004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل378.0اعدادية المحاويل للبناتادبيكوثر كاظم حمادي علي3803232022115045

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل378.0ثانوية المسعودي للبناتادبيرتاج كريم عبد هللا عباس3804232022095017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل377.0ثانوية البدور للبناتادبيفاطمه جعفر سعدون محي3805232022085010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل376.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمريم عادل عبد حمزه حسين3806232022114031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيسالم ماجد سالم حمزه3807272051024034

كلية اآلداب/جامعة بابل350.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي مانع سلمان حسين3808232021003052

كلية اآلداب/جامعة بابل329.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهدى خيري حسين علي3809232022128047

كلية اآلداب/جامعة بابل324.0ثانوية العلوم للبنينادبيزياد ستار جراد جباره3810132021052005

كلية اآلداب/جامعة بابل320.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيزيد علي حسين كاظم3811232021250031

كلية اآلداب/جامعة بابل379.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغدير محمد عكروك كاظم3812232042092178

كلية اآلداب/جامعة بابل350.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسين عبود حسون3813232052100035

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه علي هادي اسماعيل3814232022083026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0اعدادية المربد للبناتادبيرسل مجاهد يوسف ذنون3815172022291019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل404.0اعدادية اليقظة للبناتادبيبنين محمد كاظم كريف3816232022089006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل381.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه مزهر عباس حمزه3817232022120027

كلية التربية األساسية/جامعة بابل376.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيكوثر حسين كامل هادي3818232022077021

كلية التربية األساسية/جامعة بابل367.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيامير علي حسن جبح3819272021150009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيميالد اركان قحطان خليل3820212022097074

كلية التربية األساسية/جامعة بابل364.0اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد عدنان خادم جابر3821232021061067

كلية التربية األساسية/جامعة بابل360.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيرغد رائد هاشم حسين3822212022098020

كلية التربية األساسية/جامعة بابل359.0اعدادية الحلة للبنينادبيعلي حمزة ناجي عبد الكاظم3823232021020039

كلية التربية األساسية/جامعة بابل359.0اعدادية االمام علي للبنينادبيحسين ستار جبار محمد3824232021002013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل358.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبينعيم حسين ابراهيم شالش3825232021250089

كلية التربية األساسية/جامعة بابل357.0ثانوية الهالل المختلطةادبيمحمد عبد سلمان موسى3826232021179026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل355.0اعدادية الجواد للبنينادبيحسين شنون سموم وليد3827222021062006

كلية التربية األساسية/جامعة بابل355.0ثانوية النجاة للبناتادبيسكينه احمد جدوع عبود3828232022139013
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل354.0اعدادية ام البنين للبناتادبيحوراء مسلم نوماس عبد هللا3829232022091007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل350.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي يوسف يعكوب يوسف3830272021031150

كلية التربية األساسية/جامعة بابل349.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيعلي عبد الكريم علي فهد3831192021356017

كلية التربية األساسية/جامعة بابل349.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد رائد مهدي حبيب3832232021251216

كلية التربية األساسية/جامعة بابل349.0اعدادية السجاد للبنينادبيعبد الخالق صدام طارق عفيصان3833232021031026

كلية التربية األساسية/جامعة بابل349.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء مالك حسين علوان3834232022114008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل347.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيسجاد محمد مراح دهش3835232021254032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل344.0ثانوية بيروت للبنينادبيصالح حسن مزبان كريص3836232021022019

كلية التربية األساسية/جامعة بابل343.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيعلي فالح شمخي جبار3837222021254031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل422.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحسين مكي عبد الرضا شاني3838232041069016

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0ثانوية المزايا االهلية للبناتاحيائيتبارك ماجد حميد عبد هللا3839232042151002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل398.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عوني عبد االمير جاسم3840232041251473

كلية التربية األساسية/جامعة بابل396.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبتول عايد سالم لفتة3841232042106012

كلية التربية األساسية/جامعة بابل383.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيقدس تحسين مجيد رشيد3842232042106080

كلية التربية األساسية/جامعة بابل381.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل عبد الكريم سعيد عمير3843232042080044

كلية التربية األساسية/جامعة بابل380.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيهبه علي محمد راضي3844232042122040

كلية التربية األساسية/جامعة بابل384.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء عباس فاضل جبر3845232052271103

كلية التربية األساسية/جامعة بابل374.0الخارجياتتطبيقيزهراء حيدر حسوني حسن3846232052401010

كلية التربية األساسية/جامعة بابل349.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيهاشم مهدي سليم سلمان3847232051016042

كلية التربية األساسية/جامعة بابل346.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيمنتظر ساجد عبد العباس عبد هللا3848232051183027

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل362.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد طه خضير عباس3849142021061009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل335.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسين رزاق عامر حمزه3850232021252024

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل331.0الخارجياتادبيامال اسماعيل لطيف رزوقي3851212022401009

كلية العلوم االسالمية/جامعة بابل409.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم محسن3852232042078043

كلية الطب/جامعة النهرين602.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيروان فراس علي حسين3853122042109051

كلية الطب/جامعة النهرين602.0ثانوية االنوار للبناتاحيائينبأ باسم زامل كاظم3854122042104044

كلية الطب/جامعة النهرين602.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي كاظم3855102042221139

كلية الطب/جامعة النهرين601.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيرسل حيدر حميد حسين3856142042100052

كلية الطب/جامعة النهرين601.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيحيدر شهيد نجم عبد3857232041069018

كلية الطب/جامعة النهرين601.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحنين يونس رشيد جعفر3858232042142094

كلية الطب/جامعة النهرين601.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيرفل عماد حميد محمود3859212042290046

كلية الطب/جامعة النهرين601.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيساره عبد الرسول خلف علوان3860102042131023

كلية الطب/جامعة النهرين601.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا طه ياسين نايف3861192041114059
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كلية الطب/جامعة النهرين601.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمصطفى ناطق طالب علي3862212041026041

كلية الصيدلة/جامعة النهرين592.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد وعد فاضل حسن3863102041008008

كلية الصيدلة/جامعة النهرين591.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم محمد عبد الكريم داود3864102041013003

كلية الصيدلة/جامعة النهرين589.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيساره ضياء عبد الرزاق اسماعيل3865102042120055

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين549.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيايه محمد حميد جاسم3866102052094006

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة النهرين544.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيسماء عالء الدين اسعد عبد3867192052189015

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين523.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعباس محمد احمد علي3868102051003025

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين522.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيميقات مقداد عبد عكار3869112052146008

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمنتظر سعدون علوان حسين3870142051026063

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة النهرين508.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعلي محسن علي سويلم3871112051033031

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين513.0ثانوية النبوغ للبناتتطبيقيمريم نبيل ابراهيم فوزي3872102052098011

قسم االلكترونية واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة النهرين504.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيحوراء هاشم عبد االمير سلمان3873112052192007

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين548.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمؤمل احمد جبار جعفر3874222041019149

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين548.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمؤمل حميد حمزه زغير3875252041048015

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين513.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي احمد عادل ابراهيم3876122051002040

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين512.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه رائد مزهر سليم3877112042062086

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين503.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرسل طالل حاتم نوري3878132042100039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين500.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيصبا جهاد نزال صالح3879142042076089

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين499.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبنيناحيائيبشار عمار عبد الهادي مهدي3880102041039002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة النهرين488.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقييونس مصطفى محمد فياض3881112051005076

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين567.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشمس عامر عبد الجبار سلمان3882112042067082

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين562.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد المختار جبار شحاذة دنبوس3883102041041007

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة النهرين521.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيسما عباس عبد األمير قدوري3884112052114027

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين583.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيشهد وليد محمد احمد3885212042094089

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين582.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمرح مبارك ساري عيفان3886182042271125

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين601.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيريا علي محمود ذياب3887102052102008

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين572.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيطيف عايد عبد الغني يوسف3888142042135026

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين570.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيتماره ايسر خالد ابراهيم3889112042111005

قسم الليزر/كلية الهندسة/جامعة النهرين545.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيانتظار سعد قاسم ثابت3890142052134003

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين576.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيزهراء خالد غانم ناجي3891112042217031

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين573.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمد رضا عبد علي3892112052149007

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين550.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيالنا عالء أديب حميد3893132042070198

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين541.0اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف علي حسين حسن3894102041019183
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قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين499.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه ثامر جاسم محمد3895142052078026

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين564.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فائز عبد هللا حسن3896102041205157

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين551.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا عدنان اسماعيل كاظم3897202041259158

قسم المعلومات واالتصاالت/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين529.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحيدر علي حميد درويش3898122051005013

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين550.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيميسم علي مخلف كاظم3899122042102082

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين532.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرحمة هللا مصطفى عباس خماس3900132042079013

قسم شبكات الحاسوب/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين524.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد محمد عبد حسن3901102051022009

كلية العلوم/جامعة النهرين511.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيايمان حامد حسن خنجر3902212042186003

كلية العلوم/جامعة النهرين508.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائينوران خالد يوسف محمد3903192042140033

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0اعدادية البتول للبناتاحيائيعائشه محمد حميد عبد3904112042072098

كلية العلوم/جامعة النهرين505.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيايه رعد احمد زيدان3905112042102008

كلية العلوم/جامعة النهرين504.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان قحطان كاظم3906122042136031

كلية العلوم/جامعة النهرين503.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم موحي كاظم عطيوي3907102042096066

كلية العلوم/جامعة النهرين502.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي داود حسن خلف3908122041007096

كلية العلوم/جامعة النهرين501.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد طه حسين3909122042230036

كلية العلوم/جامعة النهرين457.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعلي يونس خليل صكر3910122051010017

كلية العلوم/جامعة النهرين443.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء رعد هادي علي3911152052047019

كلية العلوم/جامعة النهرين432.0اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيعلي احمد عبد هللا حسين3912212051052008

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين460.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائياحمد حسن صكبان حامد3913102041202006

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين458.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعقيل عباس مخيلف مريوش3914152041010057

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين457.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمنى عدنان احمد قصاب3915112042215212

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة النهرين404.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيلمى حسن علي حسن3916132052079025

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين586.5المنصور- ثانوية المتميزات احيائيرانيا عبد الواحد حسين علي3917102042078062

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي عماد حسن نجم3918112041049047

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين577.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيدعاء ماجد حميد حبيب3919102042101035

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين574.0اعدادية عنة للبنيناحيائيحسين وليد زعين رحيم3920192041021018

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين574.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائينبأ عبد المنعم هاشم داود3921102042091108

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين569.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزهراء باسل غانم ذياب3922132042283062

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين567.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمروه صفاء خليل حمد3923212042148069

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين565.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيتسنيم بهجت خيري رحيم3924312042081037

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين497.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفاطمه احمد فاضل عباس3925132052091044

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين466.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيدنيا نوري ابراهيم هديب3926122052118012

كلية الحقوق/جامعة النهرين540.0اعدادية الرباب للبناتادبينبأ ستار عنيد عيدي3927122022125123
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كلية الحقوق/جامعة النهرين525.0اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد داود سلمان حسن3928122021048002

كلية الحقوق/جامعة النهرين518.0اعدادية الرحمن للبناتادبيهاجر صالح حسن غافل3929102022103026

كلية الحقوق/جامعة النهرين516.0ثانوية البراق المختلطةادبيمصطفى حميد شحاذه عبيد3930122021177017

كلية الحقوق/جامعة النهرين513.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيزهراء غني كريم حمادي3931132022112020

كلية الحقوق/جامعة النهرين489.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهيام عباس ابراهيم وسمي3932112042108089

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين477.0ثانوية التألف للبناتادبيزهراء باسم عبد الجبار كاظم3933102022133026

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين451.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد هللا محمد ابراهيم خليل3934112021181064

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين423.0ثانوية تبوك للبناتادبيسرى رياض خلف عواد3935112022102029

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين422.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيالحسين عادل محسن حمود3936132021024014

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين422.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيثامر ثاني سعدون نجم3937122021047020

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين422.0الخارجيونادبيحسين حماد مطر حسن3938102021400032

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين420.0انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركياادبيام البنين عقيل موسى جعفر3939132022241001

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين420.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيحسين مهدي عبطان مراد3940112021189028

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين452.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد رحمان حسين عمران3941122041007123

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين425.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأكرام عبود صالح عبيد3942142051016015

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين560.0الخارجياتادبينور ياسر اسماعيل حسن3943122022401151

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين518.0اعدادية العامرية للبناتادبيغفران صبحي نواف رحيم3944102022118044

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين510.0اعدادية الكرامة للبناتادبيأيناس سرمد شكر علي3945132022101004

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين503.0اعدادية التقى للبناتادبيشمس الضحى حسن خزعل جاسم3946112022071066

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين500.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيسرى قيس غضبان يوسف3947152022061002

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين448.0اعدادية هند للبناتاحيائيمريم احمد سعدون جاسم3948112042079063

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين435.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم مصطفى كامل بدر3949112042076158

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين418.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعماد عبد الناصر ياسين رحومي3950102051019080

كلية الطب/جامعة ديالى602.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيشيماء قاسم عبد االمير هاشم3951212042117033

كلية الطب/جامعة ديالى601.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيضمياء احمد عطا مهدي3952212042146046

كلية الطب/جامعة ديالى599.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيمريم لؤي عادل نافع3953212042293063

كلية الطب/جامعة ديالى599.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم اوس محمد عبد الكريم3954212042139188

كلية الطب/جامعة ديالى598.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب فؤاد عواد عبد3955212042190026

كلية الطب/جامعة ديالى598.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه محمد عدنان محمد علي3956132042070074

كلية الطب/جامعة ديالى598.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيرساله اسماعيل عبد هللا رسول3957212042109030

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة ديالى517.0ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم فرج حسان3958102051208005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى462.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزينب ماهر عباس حسين3959212052090013

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى446.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعبد الكريم مهيمن كريم علوان3960212051016015
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قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى444.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا احمد محمود براك3961212051002046

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى442.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيهمام محمد عبد هللا عنكود3962212051272138

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ديالى439.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيرسول محمد حسين محمد3963142051028028

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى424.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيزين العابدين سعد حسين ناصر3964212051023019

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى409.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيطه مظفر اسماعيل ناصر3965212051278029

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى403.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيباقر حامد قاسم جبار3966212051003011

قسم القدرة والمكائن الكهربائية/كلية الهندسة/جامعة ديالى399.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقياوس طه خضير عباس3967212051083006

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى439.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقياحمد سعد عزيز حسن3968212051037003

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى420.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيساره غسان محمد حسون3969212052136017

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى403.0ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد حسن احمد3970322051011013

قسم االلكترونيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى390.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقيفاتن علي دحام حسين3971212052099010

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى540.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينور علي عزيز حتروش3972212042137153

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى512.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا محمد رشيد غزال3973212041010059

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى509.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفرح مقداد نصيف جاسم3974212042137129

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة ديالى500.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيعبد هللا مدحي عبد الكريم حسب هللا3975212051083017

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى537.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيدعاء صاحب حسين اسماعيل3976212042130010

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى529.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحمزه شعبان عيدان حسن3977212041007035

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى521.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمحمود عباس محمد عباس3978212041042031

قسم االتصاالت/كلية الهندسة/جامعة ديالى458.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيساره جبار علي شالل3979212052290011

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى554.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعباس محمد عواد عيدان3980212041015006

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى498.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيانور ضياء محسن دحام3981212041005032

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى494.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه عامر كريم سعيد3982212042140027

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى395.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقينور احمد يونس نصيف3983212052140053

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى388.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيصباح رياض صباح احمد3984102051016030

قسم الطرق والمطارات/كلية الهندسة/جامعة ديالى383.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد عبد القدوس اسماعيل كعيطان3985192051104024

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى557.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك عامر عباس بدع3986212042138029

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى555.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل باسم داود سلمان3987212042097042

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة ديالى548.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيسميه عامر منصور علي3988212042147082

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى492.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد عبد3989212041052107

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى486.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى عبد الرسول كاظم مهدي3990212041005161

قسم المواد/كلية الهندسة/جامعة ديالى392.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى محمد زين العابدين مهدي3991212051002105

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزمن محسن جوهر سهيل3992212042165043

كلية العلوم/جامعة ديالى521.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيزينب روكان صالح مهدي3993212042130016
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كلية العلوم/جامعة ديالى518.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيرقيه علي كاظم خضير3994212042208009

كلية العلوم/جامعة ديالى504.0ثانوية االنامل للبناتاحيائينور شاكر محمود اسماعيل3995212042184017

كلية العلوم/جامعة ديالى503.0اعدادية مندلي للبنيناحيائينور الدين داخل حسين عيسى3996212041034115

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفرح فايق عزيز ابراهيم3997212042137128

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا مشتاق خالد عبد هللا3998212041030056

كلية العلوم/جامعة ديالى501.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيبراء فاروق مجيد رشيد3999212042094034

كلية العلوم/جامعة ديالى496.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيصفيه محمد هادي جواد4000212042140165

كلية العلوم/جامعة ديالى492.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا محمد هادي جواد4001212041014083

كلية العلوم/جامعة ديالى490.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايثار جهاد احمد ذياب4002212042107010

كلية العلوم/جامعة ديالى489.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا هاشم محمد احمد4003212041005087

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيايناس كاظم علي رشيد4004212042257004

كلية العلوم/جامعة ديالى485.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ رياض احمد حسب هللا4005212042090169

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسارة عامر خليل عبد4006212042137090

كلية العلوم/جامعة ديالى484.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفاطمه حمد شهاب احمد4007212042105088

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد سهيل4008212041014070

كلية العلوم/جامعة ديالى483.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيصمود مهدي محمود عبود4009212042139146

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0ثانوية السكري للبنيناحيائيعلي احمد هادي نصار4010212041046014

كلية العلوم/جامعة ديالى482.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائياطياب عدنان عبد القادر حسين4011212042172006

كلية العلوم/جامعة ديالى481.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم اياد زياد صبحي4012212042092091

كلية العلوم/جامعة ديالى480.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيهدى كاظم جاسم محمد4013142042073157

كلية العلوم/جامعة ديالى478.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد مظهر علوان كاظم4014212041003154

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيطيبه حازم علي كاظم4015212042292068

كلية العلوم/جامعة ديالى476.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائينبأ عماد محمد منشد4016212042147131

كلية العلوم/جامعة ديالى523.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيغصون قحطان اسماعيل علي4017212052294046

كلية العلوم/جامعة ديالى454.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينتطبيقييوسف طه شهاب احمد4018212051276013

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيمصطفى جبار مطلك محمد4019212051018012

كلية العلوم/جامعة ديالى448.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيطيف علي محمود حسن4020212051272059

كلية العلوم/جامعة ديالى443.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيامال قاسم هادي جعفر4021212052113001

كلية العلوم/جامعة ديالى428.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقياشواق مشتاق طالب حسن4022212052044002

كلية العلوم/جامعة ديالى425.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزينب عامر ابراهيم سلمان4023212052113008

كلية العلوم/جامعة ديالى424.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء عامر ابراهيم سلمان4024212052113006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى545.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيايالف صفاء انور عبد هللا4025212022179009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى536.0اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد مهدي عبد الحسن هادي علوان4026212021005040
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى506.0ثانوية الخنساء للبناتادبياالء مهند جاسم حسون4027212022117001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى487.0ثانوية النهروان المختلطةادبيمصطفى جالل ابراهيم خضير4028212021213011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى485.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيعبد القادر عامر لطيف جاسم4029212021064015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0ثانوية القلعه للبنينادبيعلي حسين عبد الرزاق جدوع4030212021040015

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى482.0اعدادية النبوة للبناتادبيمروه مهدي غني طالب4031212022145048

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى474.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيمحمد سالم كريم محمد4032212041081035

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى420.0الخارجيونتطبيقيسيف الدين لؤي كريم محمد4033212051400012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى465.0ثانوية االغراس للبناتادبيشيرين نبيل كامل خماس4034212022188014

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى437.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعبد الرحمن نوري عبود يوسف4035212021028012

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى435.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا حسين علوان نعمه4036212021017020

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى431.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيبرهان علي حمد محمد4037212021014015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى429.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيتبارك فاروق كاظم ناصر4038212022220004

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى369.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيزهراء حسين حسن عباس4039212052294027

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى537.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزينه مهند خلف زيدان4040112042070071

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى447.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيسالم شدهان عباس علي4041212041248014

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى446.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيياسمين عبد حسن فاضل4042212042140264

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى443.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيحنين عامر دحام مناجد4043212042177015

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى438.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا احمد سالم طوفان4044212041013072

كلية الزراعة/جامعة ديالى403.0ثانوية المودة للبناتاحيائيمريم ثابت فاضل عزيز4045212042132044

كلية الزراعة/جامعة ديالى401.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء خضير سعود ذياب4046212042090073

كلية الزراعة/جامعة ديالى398.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيقبس محمد عبد هللا احمد4047212042119045

كلية الزراعة/جامعة ديالى391.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد جبار شعالن4048212041058028

كلية الزراعة/جامعة ديالى389.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه سمير حسن هادي4049212042139175

كلية الزراعة/جامعة ديالى387.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء فهد جهاد مجيد4050212042102069

كلية الزراعة/جامعة ديالى383.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيغفران رحمن عبد سليم4051212042094110

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيكوثر عباس مجيد حميد4052212042136088

كلية الزراعة/جامعة ديالى379.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميار حسن علي محمد4053212042098209

كلية الزراعة/جامعة ديالى375.0اعدادية القدس للبناتاحيائيازهار يحيى محمد جرمط4054212042110006

كلية الزراعة/جامعة ديالى369.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ علي جميل خليل4055212042098218

كلية الزراعة/جامعة ديالى366.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيزهراء محمد أعطيه محمد علي4056212042245007

كلية الزراعة/جامعة ديالى366.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى عبد الحي عبد االله عبد4057212041010104

كلية الزراعة/جامعة ديالى364.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهند جاسم محمد خلف4058212042091180

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى480.0اعدادية الرواد للبنينادبيعبد الرحمن حسين محمد مرهون4059212021077074
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى473.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعبد القادر انور حسين علوان4060212021274046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى466.0ثانوية الخلود للبناتادبيبيارق حميد عطيه محمود4061212022164005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى452.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبينور صباح حسين علي4062212022121051

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى447.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم ياس فاضل تايه4063212022140086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى441.0اعدادية الرواد للبنينادبيعمر احمد ابراهيم حاجم4064212021077114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى438.0ثانوية الروابي للبناتادبيمريم محمد عدنان احمد4065212022146052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى467.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيغدير محمد سالم عبد علي4066212042117037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى449.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيأبرار احمد كامل احمد4067212042171001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى444.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيزهراء علي عباس رشيد4068212042095026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمر فارس شكور محمود4069212041014114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيانوار يوسف ابراهيم حسن4070212042131001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى442.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيأثمار عماد إدهام منديل4071212042105001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى362.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد هللا ذكاء عبد االمير حميد4072212051003029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى359.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقياسامة ناظم محمد حسن4073212051085007

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى411.0ثانوية المدائن المختلطةادبيبراق احمد الزم ايدام4074212022227005

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى401.0اعدادية بني سعد للبنينادبيرسول مهدي جلوب يعقوب4075212021008009

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى401.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد ناظم خليفه عبد4076212021014013

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى399.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتماره محمد كامل ياس4077212022097024

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى394.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبينور عبد الجليل حمادي جاسم4078212022137031

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى417.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمة احمد حسين مشخال4079212042090133

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى414.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور صالح حسن عطية4080212042133061

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى405.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائينرجس يوسف محمد محمود4081212042120045

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى403.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى عبد الواحد ابراهيم علوان4082212041010106

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى434.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم مطرود صالح4083212051007051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى515.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء باسم مهدي خليفه4084212042170052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى509.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيفاطمه احمد جبار شهاب4085212042175027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى473.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك قحطان عدنان حسان4086212042139051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى471.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيهبة عدنان حسب هللا حديد4087212042099142

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى467.0اعدادية القدس للبناتاحيائيغفران خضير عباس مصطاف4088212042110080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيناديه صالح علي سبع4089212042170126

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى466.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائياسامة زيد سعدون محمد4090212041248004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0اعدادية البينات للبناتاحيائيرغد مجيد رضا حسن4091212042116014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى465.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيأزل رعد فهد كافي4092212042091002
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى458.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيكوثر قيس حسن عجيل4093212042125066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى456.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيقدس عبد هللا شحاذه سلمان4094212042140204

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى416.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيضرار طالب عبد الحميد سلوم4095212051278028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى405.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقينائل خميس مطير سعد4096222051308065

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى372.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيرقيه مهدي عبد هللا حسين4097212052160008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى366.0ثانوية نجد المختلطةتطبيقيفاطمة نزار محمد عبد4098182052309004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى563.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيفرح محمد خليل حميد4099212022118026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى537.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيحنين عدنان عادي رحيم4100212022084004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى534.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيبيداء خلف حسن ذعار4101212022252004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى532.0ثانوية االمال للبناتادبيرغده علي سعيد فليح4102212022153017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى531.0ثانوية الرواسي للبناتادبيزهراء سالم متعب جاسم4103212022177016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى524.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمالك رباح نايف حسن4104212022155090

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى523.0ثانوية اليرموك للبناتادبيسميره محمود زبير مناحي4105212022125019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى521.0اعدادية بابل للبناتادبيفاطمة عدنان عبد خلف4106212022141027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى520.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيايهاب محمد رشيد احمد4107212021228003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى512.0ثانوية القوارير للبناتادبيهبه كنعان حسن حدري4108212022150050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى506.0ثانوية عائشة للبناتادبيناديه رعد كامل منصور4109212022101040

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0ثانوية عتبة للبناتادبينبأ عماد علي خلف4110212022167017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى501.0ثانوية التوحيد المختلطةادبياية سليمان حسن حسين4111212022232005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى487.0ثانوية الحداثة للبناتادبيبثينه مزهر محمود داود4112212022115007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى478.0ثانوية الهمم للبناتادبيايناس احمد خضير صالح4113212022182003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى477.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيايفان حسن علوان اسماعيل4114212022232006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى473.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيشهد داود قاسم محمد4115212022220009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة صديق توفيق علي4116212022102022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى469.0ثانوية الصديقة للبناتادبيتقوى خالد حميد عيسى4117212022181010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى469.0ثانوية البارقة المختلطةادبيهبه غانم علوان موسى4118212022258010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبينبأ رجاء حسن خلف4119212022220014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى466.0ثانوية البارقة المختلطةادبيعهود نجم نوري محمود4120212022258008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى465.0ثانوية البردة المختلطةادبيعبد الرحمن خالد خليل حسن4121212021251009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى462.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد ماجد ابراهيم غالب4122212021077151

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى462.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسرور صباح حسين علي4123212022121029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى461.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيزينب رائد هادي نصيف4124212022210004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى459.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيرغدة رائد هادي نصيف4125212022210001
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى457.0ثانوية الخنساء للبناتادبيعلياء رابح عبد الرحمن علوان4126212022117020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى456.0اعدادية القدس للبناتادبيشهد عبد الرزاق مهدي عنيفص4127212022110026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى455.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور فيصل حسين علوان4128212022090030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى451.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء لؤي كريم ابراهيم4129212022090012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى450.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمحمد وليد محمد احمد4130212021208007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0ثانوية الهمم للبناتادبيهدى حسين ابراهيم سليمان4131212022182024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى448.0ثانوية لكش للبناتادبيسجى جواد لفته محمد4132212022149016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0ثانوية االمال للبناتادبيمها عدنان عبدهللا خميس4133212022153048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى446.0ثانوية جبل النور المختلطةادبينسرين فرحان احمد حسين4134212022252016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي ثاير محمد شاطي4135212021074054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعباس علي عبد هللا سلمان4136212021049018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى443.0ثانوية الزهور للبناتادبيحنين سعد صالح مهدي4137212022113004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبينجاه عيسى نصيف جاسم4138212022151048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرنا محمد عبد الرزاق حسين4139212022097032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0اعدادية القدس للبناتادبيمريم خالد رحيم محمود4140212022110038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0ثانوية الرواسي للبناتادبيضحى محمد صالح كاظم4141212022177027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى440.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيامير حسن حميد سالم4142212021224001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0ثانوية االديبة للبناتادبيهدى يونس علي ابراهيم4143212022114018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى439.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمة ويسي احمد خلف4144212022187014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى470.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيرسول غازي حمد منصور4145212041034035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه اسعد عبد خضير4146212042170099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى454.0اعدادية القدس للبناتاحيائيورود أنور نصيف جاسم4147212042110121

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى451.0ثانوية السهول المختلطةاحيائينوارس عامر زعل عصفور4148212042209016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى451.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيقدس قاسم كاظم خيون4149212042137132

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى359.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيندى عبد الجبار علي كاظم4150212052098034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0اعدادية التحرير للبناتادبيدعاء منذر خليل ابراهيم4151212022136019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى436.0الخارجياتادبيريام لؤي حسن طالك4152212022401037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى434.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد اكرم حامد وهيب4153212021063041

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمهدي صالح عزيز علي4154212021278139

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى432.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيرقية سلمان احمد عبد هللا4155212022224004

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى429.0ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء عبد الستار مجيد حسن4156212022113008

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0ثانوية جمانة للبناتادبينبأ مهند حميد شلغيم4157212022095031

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى427.0المختلطة (عج)ثانوية المنتظر ادبيرشيد مجيد ابراهيم عوده4158212021207007
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيرقية صالح عبد عباس4159212022137010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيعلياء قاسم جواد كاظم4160212022100036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيهدير درع هدرس احمد4161212022099087

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0ثانوية الروابي للبناتادبيزينب هشام عدنان حاتم4162212022146029

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0ثانوية الثمرات للبناتادبيزينب فاروق شهاب حسين4163212022169026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد عدنان خضر الياس4164212021014010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعهد سالم حسين محمود4165212021001045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0ثانوية البهاء المختلطةادبيهدى فليح مصطفى مضحي4166212022203011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى424.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيزهراء نزار خضير سلمان4167212022292018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0اعدادية الخيزران للبناتادبيشهد عجيل عبد الحسين رشيد4168212022147033

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينه محمود خلف احمد4169212022097045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0اعدادية بني سعد للبنينادبيصباح رشيد محمود شناوي4170212021008013

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى419.0ثانوية الغيث المختلطةادبيبتول عدنان خليل ردام4171212022247002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0ثانوية االمامة للبنينادبيصادق مزهر محمود عباس4172212021083018

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0ثانوية العدنانية للبناتادبيغفران موفق خضير حمود4173212022094035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيعفراء صباح هامل طالب4174212022097059

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى416.0ثانوية الحمائم للبناتادبيمريم نزار جواد نزال4175212022122015

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى415.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيسجى حامد احمد سعود4176212022099049

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى414.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبياالء خضير عبد هللا جواد4177212022291006

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0ثانوية الهداية المختلطةادبيعبد الودود محسن عبد هللا مسرهد4178212021262011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيأيناس عبد هللا جاسم كاظم4179212022351002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى413.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيابراهيم قاسم عويد علوان4180212021049001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0ثانوية االقتدار للبناتادبيرشا نجم علي سهيل4181212022119010

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى518.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد رشيد حميد جمعه4182212041038075

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى468.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعباس علي خليل شالل4183212041029036

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى455.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيطيبه محمد علوان حسين4184212042139151

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى445.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائينور عبد الحسين عبد الهادي راهي4185212042122061

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى439.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيمريم نزيه جاسم علي4186212042291100

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى438.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيساره محمود عويد اسماعيل4187212042151030

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى433.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيطارق هارون رشيد سهيل4188212041245019

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى431.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنة رياض عبد الحسن خلف4189212042138017

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى422.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك يعكوب ابراهيم جاسم4190212042121050

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى420.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعذراء علي شاكر أحميد4191212042190039
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى418.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم مجيد سلمان مظلوم4192212042147121

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى417.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه عامر عارف مجيد4193212042140195

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى415.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره حسين حرج محمد4194212042140129

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيشهد احمد عبد هللا حسين4195212042170084

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى412.0ثانوية االمال للبناتاحيائيضحى سعد مهدي فليح4196212042153034

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى411.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيآمنه نجم عبد مهدي4197212042245002

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى351.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز محسن عبد هللا مسرهد4198212051272066

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى350.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيعبد العزيز خالد صكبان لفته4199212051081009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى346.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقيسداد احمد حمد احمد4200212052231005

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى342.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمهدي حامد اسماعيل علوان4201212051003067

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى341.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيشاه زنان ياسين علي حسن4202212052294037

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى417.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيرندة نزهان فخري حسن4203212022238004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى405.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيآية حراز حميد عطيه4204212022261001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى404.0اعدادية الخيزران للبناتادبيزينب عادل ابراهيم حسين4205212022147024

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى403.0ثانوية االغراس للبناتادبيرفاه سالم متعب خضير4206212022188007

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعمر محمود سبتي حمد4207212021010044

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيغسق فالح حسين عباس4208212022155078

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى397.0الخارجياتادبينور حسين هادي غائب4209212022401096

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى396.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعلي صباح نوري عباس4210212021248020

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى396.0اعدادية المنتهى للبناتادبياحالم طالل محمد عباس4211212022103004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى395.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى اسماعيل حسين محمود4212212021014079

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى391.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد باقر زيد عباس صالح4213212021016013

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى389.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيحوراء عادل محسن خلف4214212022187005

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى388.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيانفال محمد يحيى جاسم4215212022202001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى384.0ثانوية الهداية المختلطةادبياماني حسين صعب عبيد4216212022262001

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى382.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبياحمد علي احمد عويد4217212021024004

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى381.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي حسن علي كمر4218212021272072

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى377.0اعدادية البراءة للبناتادبينور نجم عبد حمد4219212022093042

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى377.0اعدادية النضال للبنينادبيمصطفى عبد الحسين عبد الهادي راهي4220212021029014

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى376.0اعدادية البراءة للبناتادبيهدى محمود حسين محمود4221212022093047

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى374.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم راضي هندي راشد4222212022140082

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى410.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرسل فوزي طه عثمان4223212042097043

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى402.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيايالف سعد احمد جاسم4224212042171007
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كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى325.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي مهند سلمان ابراهيم4225212051004040

كلية الطب/جامعة كربالء602.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبنين حسين حازم هويدي4226272042086008

كلية الطب/جامعة كربالء599.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره محمود ياس عبود4227272042060192

كلية الطب/جامعة كربالء598.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيايه سالم حسين محاصر4228272042086004

كلية الطب/جامعة كربالء598.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيسجاد حسن عباس عبد4229212041223019

كلية الطب/جامعة كربالء596.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيضرغام سامي خليل ابراهيم4230132041020077

كلية الطب/جامعة كربالء595.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب حسين اسماعيل عبيد4231272042056214

كلية الطب/جامعة كربالء594.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسنين عالء عبد الرزاق علي4232272041029023

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد هللا خلف4233202042154063

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشهد عامر منفي حسن4234132042100066

كلية الطب/جامعة كربالء594.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمهيمن بشار فاضل عبد المهدي4235112041023054

كلية الطب/جامعة كربالء594.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيسجى كريم خليل مخلف4236192042169010

كلية طب االسنان/جامعة كربالء593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينه جبار عجه زغير4237272042056234

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيفاطمه عامر حسن هادي4238182042205094

كلية طب االسنان/جامعة كربالء588.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينجاة ليث خزعل شبيب4239212042093079

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمالك علي محمد براك4240122042094251

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحاتم جبار عواد حنيش4241272041005030

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتيسير هاشم عايد محمد4242212042113014

كلية طب االسنان/جامعة كربالء586.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء عالء جاسم محمد4243232042088126

كلية الصيدلة/جامعة كربالء588.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفدك عبد الحسن موسى كاظم4244272042077109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء587.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب احمد عبد هللا حسين4245142042093037

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحسين جبار خالد محمد4246142041029018

كلية الصيدلة/جامعة كربالء585.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائياسماء ذكاء عبد االمير حميد4247212042117005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء584.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيدنيا احمد محمد عبد4248232042126028

كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عذاب مخيف فارس4249232042271321

كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيابرار سعدون صالح هادي4250212042100005

كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيعبد هللا خضير داخل موزان4251112041006032

كلية الصيدلة/جامعة كربالء583.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهره عباس محمد يونس خضر4252172042241033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء497.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيبتول حيدر علوان كاظم4253112052105005

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء479.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمنتظر جبار مزهر مزعل4254272051019080

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كربالء462.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيفائز جمال محمود احمد4255212051011045

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء516.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيهدى عبد هادي فرحان4256272052072065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء494.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب فراس اسود كوكز4257272042063100
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء493.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك عجمي تركي حاجم4258232042082013

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء477.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمصطفى فهمي جليل نجم4259162041355139

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء476.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى احمد كريم رشيد4260272041010193

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء470.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيرضا ثابت فرحان فاضل4261292041003096

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء471.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمهدي قحطان عبد االمير عمران4262272051001159

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء576.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيشفاء عبد الواحد علي عبد4263272042081087

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء568.0ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيليث ابراهيم دهام زغير4264192051117008

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء569.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيرقية فالح مهدي عبود4265232042147027

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء562.0اعدادية النجاح للبناتاحيائياالء مصطفى محمد صالح ولي4266272042060011

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة كربالء543.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيسجاد حيدر علو حسين4267212051224003

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيهند نبيل عبد العالي جعفر4268142052095025

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء555.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم شاكر محمود4269212051002114

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كربالء552.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين باسم شاكر فاضل4270232051292002

كلية العلوم/جامعة كربالء518.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس دهش4271112042076065

كلية العلوم/جامعة كربالء491.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيهبة محمد حسين جازع4272142042132110

كلية العلوم/جامعة كربالء488.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيعبد هللا عبد المحسن رحيم عبد4273272041046063

كلية العلوم/جامعة كربالء469.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيكرار جبار عبد بوحي4274272041037022

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء569.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينور الهدى مجيد عبد فوزان4275262042074128

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء562.7اعدادية النجاح للبناتاحيائيدعاء سعد اسماعيل خليل4276272042060089

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء554.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمحمد خضير عبد الزهره عبد الحسين4277272041034077

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء553.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعبد االله حاتم عبد زيد حمزه4278232041024006

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء552.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينور الهدى حاكم جبر جوده4279242042094119

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء549.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمصطفى مكي خيون كركور4280252041157135

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء549.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيحور حاتم حسين عبد الرضا4281272042059035

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء548.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور بسام سلمان محمد4282212042139217

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء543.0اعدادية كنعان للبنيناحيائييحيى محمد عليوي جمعة4283212041013170

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء543.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرباب عباس علي عبد4284272042160135

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء543.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياواب رعد عدنان فتاح4285212041002023

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء534.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيحنين تركان احمد مهدي4286212042133012

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء526.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرويده عباس نعمان جمعه4287212042102046

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء507.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيهيام عالوي سلمان موسى4288272042097056

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء505.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى طه عبد شلفون4289212041052126

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء501.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين ادريس علي يونس4290172041124042
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قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء468.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد صبري مويلح مسير4291222051373104

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء506.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعلي جعفر مهدي جعفر4292132041242034

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء490.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين قحطان عبد االمير عمران4293272041001096

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء478.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيايناس احمد نده مجهد4294272042086003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء448.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينور محمد درويش عبد علي4295272042093126

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء436.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينورهان ثامر عبد االمير مناع4296272042087150

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء417.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمه خليل عاصي عبد الساده4297272042076044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء414.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرمله عمار جاسب سلمان4298272042055100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء409.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيدانيه حسن رشيد محمد4299142042133017

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كربالء449.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيرضا سعد محمد علي هادي4300272051005007

كلية القانون/جامعة كربالء548.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد جاسم محمد هنون4301272021016003

كلية القانون/جامعة كربالء427.0ثانوية الحرائر للبناتادبياسراء عادل صاحب عبد الزهره4302272022107007

كلية القانون/جامعة كربالء415.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمود ايوب يونس اسماعيل4303272021031193

كلية القانون/جامعة كربالء409.0اعدادية المباهلة للبنينادبيجعفر صدام غازي علي4304272021021009

كلية القانون/جامعة كربالء409.0ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيامير يعرب عبد الواحد خيون4305272021039002

كلية القانون/جامعة كربالء503.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا رسول ناجي عبود4306272041005085

كلية التمريض/جامعة كربالء570.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيمريم سالم حسين محاصر4307272042086028

كلية التمريض/جامعة كربالء563.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيبنين كاظم حسين حمادي4308272042080009

كلية التمريض/جامعة كربالء562.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائياحمد علي ابراهيم حسون4309232041256008

كلية التمريض/جامعة كربالء559.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيسيف مازن كريم احمد4310142041023027

كلية التمريض/جامعة كربالء555.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيرسن حمزه عبد الساده حنون4311232042149022

كلية التمريض/جامعة كربالء544.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه جبار حمد مرزا4312212042110036

كلية التمريض/جامعة كربالء544.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيانفال اديب لطيف احمد4313212042103007

كلية التمريض/جامعة كربالء541.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيامال علي امين قادر4314212042357004

كلية التمريض/جامعة كربالء540.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيلبنى كاظم عليوي منهل4315212042186020

كلية التمريض/جامعة كربالء536.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيساره احمد عباس حسون4316272042068119

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء436.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيعال محمد عبد العزيز جريان4317232042094046

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء433.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيفاطمة كامل خضير داود4318112042085047

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء396.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيكروان عباس جاسم محمد4319232042104048

كلية الزراعة/جامعة كربالء333.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينب عبد حسين جواد4320212042133026

كلية الزراعة/جامعة كربالء332.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي رحمان فرحان حسين4321132041017040

كلية الزراعة/جامعة كربالء321.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء نجاح نوري عزيز4322212042170063

كلية الزراعة/جامعة كربالء318.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيوليد خالد عوده صفوك4323232041009129
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كلية الزراعة/جامعة كربالء322.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيمحمد زكي محبس ناصر4324102051202038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعبد الرحمن محمد كريم حسين4325212021008016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0ثانوية المنار للبناتادبيزينب كاظم جواد كاظم4326272022050036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء416.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيرنين مصطفى كامل مرزه4327102022106017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء406.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمة عبد العالي ناجي سلمان4328272022097019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء405.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعلي هاشم علي كاظم4329212021248022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء402.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتماره بشير حمود ثجيل4330272022102040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء400.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر عباس عبيد كاظم4331272021044043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء392.0اعدادية المهيمن للبنينادبيمحمد عالوي خضير عباس4332272021035020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء391.0اعدادية المهيمن للبنينادبيحسين مصطفى عليوي جياد4333272021035005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء390.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد سهام جبار عواد4334212021077144

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين صكبان فيصل علي4335142021049019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد باسم عزيز عليوي4336142021061006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء375.0ثانوية المناسك للبناتادبيريام ماجد رزوقي حسن4337272022104044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء373.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبياحمد عبد الجبار خلف محمد4338272021030003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء372.0اعدادية المكاسب للبنينادبيليث نصير داهي ناجي4339272021003064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء372.0اعدادية المسيب للبنينادبيمؤمل نبراس عبد علي طالب4340232021009092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء371.0اعدادية شفق النور للبنينادبيكرار عدنان اسماعيل جلود4341142021061088

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء365.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين ناجح مهدي خنياب4342272021049044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء365.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد خالد ابراهيم محمد4343212021077142

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء364.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمصطفى احمد علوان محسن4344272021153132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء361.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزينب جبار عبد بوحي4345272022053037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء359.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي كريم حمزه عبد4346272021031143

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء358.0ثانوية الخلود للبناتادبيبنين حسين صابر جواد4347212022164003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء356.0ثانوية الصديقة للبناتادبيأيه طارق خلف علي4348212022181006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء354.0ثانوية المربد المختلطةادبيطارق صادق احمد ذرب4349112021152010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء353.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيزيد حامد سرحان حسين4350272021152037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء352.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء فاضل صالح كاظم4351272022109037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء349.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيسعد ابراهيم عاصي سبع4352212021273026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء349.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعزام عبد الرسول خليل ابراهيم4353102021032023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء349.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحميدة علي عبيس محمد4354272022102042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء348.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسن غانم احمد رشيد4355212021025006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء348.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيمريم حسين حسن عباس4356272022108040
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء347.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيسجاد خضر محمد حمود4357272021020028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء347.0ثانوية عمورية للبناتادبيشمس محمد حميد صالح4358272022098026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء491.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين عبد مسلم رحمن4359272042052031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء389.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيغسق عدنان فهد علي4360212042167026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء387.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيصفا محمد ضائع نايف4361272042062069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء383.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب حيدر غثيث ابراهيم4362272042055149

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء382.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد عبد هللا عبد الحسين طاهر4363272041001146

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء381.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور الهدى احمد قاسم فرحان4364272042058324

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء380.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم يونس يحيى احمد4365212042139196

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء376.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيطه حسين جياد حمزه4366272041024047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء371.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي وليد موسى عباس4367272041008068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء371.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرحمن هادي رزيك4368312041024086

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء367.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائياحمد علي نعمه غازي4369272041009007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء357.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمنتظر ياسين هيل صخيل4370272041009150

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء354.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيحسن صالح عبد الحسين علي4371272041015012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء352.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن عدنان حسين جبر4372272041014046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء351.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيغيث علي عطيه عواد4373112041032063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء350.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب عالء حمود حسين4374112042088024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء350.0ثانوية كعب بن زهير المختلطةاحيائيأميره ماهر فرحان عناد4375212042353001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء364.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيكرار هشام محسن نور4376162051006079

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء356.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيساره عامر عبد الحسين حسن4377272052091040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء352.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه عمار جاسب سلمان4378272052055048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء348.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيبارق علي عباس صالح4379112051016024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء444.0االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيتبارك عمر علي حسن4380272042143006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء437.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياحالم قاسم حميد صالح4381222042417005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء436.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد علي حسين صافي4382272041020071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء429.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبنين سري حمود مزعل4383272042160076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء423.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد المهيمن موفق رعد سليمان4384272041002100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء431.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب شهاب احمد حسين4385272052057028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء402.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيشريفه مع هللا جاسم جابر4386272052102030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء401.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيختام سلمان شياع غازي4387272052160052

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء400.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمسلم ثميني مالح مسلم4388222051374062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء573.0ثانوية عمورية للبناتادبيهبة هاشم ادريس محمد4389272022098044

207 من 133صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء526.0اعدادية ميسلون للبناتادبيتبارك خضير مخلف فرحان4390242022106009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء500.0اعدادية الرجيبة للبنينادبياحمد يحيى رسن صافي4391272021020002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء478.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيحيدر احمد كاظم بريسم4392232021001025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء475.0ثانوية الرضوان للبناتادبينبأ رشيد حسين مهدي4393272022078046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء467.0ثانوية المنار للبناتادبيريام فيصل عبد الزهره عبد4394272022050024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء448.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه حسن هادي عبود4395272022141055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيتبارك حبيب محمد كاظم4396272022094019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء443.0الخارجياتادبيهبه ناظم نعيم عباس4397272022401147

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء440.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينه صالح مهدي ناهي4398272022104060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء431.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزينب عباس مسرهد زياد4399272022109046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء427.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيسميه محمد هاشم نايف4400272022109052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء415.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيياسين صباح حسين عبد هللا4401232021253180

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء407.0اعدادية عشتار للبناتادبيرغد احمد سرداح ياسر4402232022125011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء398.0ثانوية البدور للبناتادبيفاطمه صدام خطاف عبد الكريم4403232022085009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء396.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور حسن عباس حسين4404272022102170

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء393.0ثانوية الحرية للبناتادبيبراء كاظم علي حمود4405272022099023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء385.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيجنان لفته يحيى عبيد4406252022116012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء382.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد هاشم عبد الحسن4407272021153083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء379.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبياحمد جواد كاظم عواد4408132021255003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء378.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبياسراء هادي كاظم عباس4409272022094004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء377.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب فالح حسان عبيد4410272022104058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء376.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك هشام علي جبار4411272022141016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء372.0ثانوية القوارير للبناتادبيزينب احمد ناصر حسين4412272022081027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء371.0اعدادية سراجق المختلطةادبيزيد فالح جدوع علي4413212021248012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء369.0الخارجياتادبيدعاء حميد شبيب دليفي4414152022401043

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء496.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيميثم حسين عبيد ثجيل4415252041052086

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء474.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائينبأ ثامر طاهر راشد4416272042064157

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء556.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيسكينه وصفي محمد طاهر عبد القادر4417172052252018

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء346.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين اسعد قاسم عبد الرضا4418272021021020

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء340.0اعدادية المباهلة للبنينادبيغسان عبد االمير مرزه حمزه4419272021021057

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء332.0اعدادية الشعب للبناتادبيبشرى هاشم محمد قاسم4420132022098191

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء348.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيطيبه ناجي صالح مهدي4421142042081024

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء337.0ثانوية االمامة للبنينادبيمحمد حسين جاسم محمد4422212021083033

207 من 134صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء333.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعبد هللا محمد خضير عبيد4423272021017043

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء330.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين سعد شلش عبد الحسن4424152021072046

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء328.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيتهاني علي عباس علوان4425272022072009

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء324.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحيدر خالد اسماعيل غيدان4426212021278040

كلية الطب/جامعة ذي قار600.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيانغام خضير كاظم عودة4427222042183013

كلية الطب/جامعة ذي قار599.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب مضيلم حمود عبد الحسن4428222042323384

كلية الطب/جامعة ذي قار598.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشكران محسن حسين طاهر4429222042437024

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد هادي صالح كريم4430142041048102

كلية الطب/جامعة ذي قار593.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايات رعد جدعان حسن4431212042137017

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيام البنين مراد سالم حسن4432222042410007

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيفاطمه غالب محيي جاسم4433262042251081

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيصادق كريم شناوه عليوي4434142041011074

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفرح علي رشاد جعفر4435212042160036

كلية الطب/جامعة ذي قار592.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائياسراء كريم خليل اسماعيل4436202042162001

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار588.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمار ياسر عبد هللا عباس4437192041009207

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهند عزيز هاشم سالمه4438222042175285

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار586.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب يوسف نعمه محمد4439222042391039

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار584.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد جاسم عباس جاسم4440142041007086

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.0اعدادية النهار للبناتاحيائيهاجر انور مولود جابر4441112042127065

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء علي خلف علوان4442232042119061

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيمنتظر قادر شناع شبيب4443222041049049

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيديار بسمان محسن إسماعيل4444172041010008

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه قاسم عبد هللا شهاب4445212042140031

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيخديجه أيوب عبد الكريم عمر4446202042393004

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار583.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيابراهيم عامر زهير هادي4447212041081001

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار472.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمحمد حسين حرين مدلول4448162051080035

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار471.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقييوسف راضي مطير عطشان4449162051076129

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار461.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيكوثر حسين محمد نبهان4450222052207009

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ذي قار457.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمصطفى علي كاظم هادي4451222051004063

قسم الكهربائية وااللكترونية/كلية الهندسة/جامعة ذي قار426.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيكاظم مازن نهاد صبري4452162051105042

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار575.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة فاخر زغير عباس4453282042070052

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار569.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي ياسين خضير علو4454212041002107

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار560.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيحسناء هاني صالح عبد القادر4455212042097032
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قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار559.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيهيثم مؤيد فرحان ناصر4456292041031038

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة ذي قار550.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيزهراء جواد حمد حسن4457222052209019

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار549.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمرتضى زاهد وارد حميد4458162051033095

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار546.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقينبأ يحيى رسن صافي4459272052094041

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار542.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد عطيه كريم شرهان4460162051139005

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار530.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيكرار لطيف حمزه عبود4461232051168018

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب حميد خيون عبد الرضا4462222042391034

كلية العلوم/جامعة ذي قار508.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيساره أسامه عبد هللا فريح4463222042398012

كلية العلوم/جامعة ذي قار487.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيامجد حسين موحان بصراوي4464222041037019

كلية العلوم/جامعة ذي قار471.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمؤمل سليمان زين العابدين خضر4465172041124121

كلية العلوم/جامعة ذي قار470.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيجمانه كريم صدام مختاض4466162042457008

كلية العلوم/جامعة ذي قار483.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمرتضى عبد جبير دحام4467222051068054

كلية العلوم/جامعة ذي قار384.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمود ريسان سفيح حسين4468162051355267

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار438.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء موسى عبد كاظم4469222042323406

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار441.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب عواد هليل عطيه4470222042175145

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار405.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرانيا جالل مهدي صالح4471222042323097

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار363.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقياحمد عباس هادي سعدون4472222051008002

كلية القانون/جامعة ذي قار465.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي عبد هللا جاسم عبد هللا4473222021090043

كلية القانون/جامعة ذي قار461.0ثانوية الواثق المختلطةادبيمحمد علي كامل محمد4474222021235015

كلية التمريض/جامعة ذي قار559.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد حسين حطاب سمير4475142041003002

كلية التمريض/جامعة ذي قار550.0الخارجياتاحيائيسرور فاضل عكله عبيد4476222042401059

كلية التمريض/جامعة ذي قار540.0الوقف الشيعي-ثانوية الصديقة للبنات احيائيزهراء سرحان عاجل موسى4477222042112041

كلية التمريض/جامعة ذي قار535.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيام البنين جاسم محمد حسان4478222042178007

كلية التمريض/جامعة ذي قار530.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة عليوي جاسم طاهر4479222042421096

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار433.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيهيفاء عبد هللا كاظم جوده4480222042411064

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار399.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى فاضل صكبان عبد هللا4481222041306386

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار377.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيامير صباح غايب حسن4482212041065016

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار349.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب حربي جاسم مطرود4483222042321099

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار318.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمحمد حسن خلف زياره4484222041065081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار471.0اعدادية النور للبناتادبيميالد كاظم دعيو سلمان4485222022156049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار376.0اعدادية النهضة للبنينادبيحمزه مشكل عطية فدار4486222021049007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار371.0ثانوية دمشق للبنينادبيحيدر سعد علي حسين4487212021048009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار321.0اعدادية االخاء للبنينادبيمحمد رزاق بهلود مهوس4488222021037018
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار318.0الخارجيونادبيحسن حميد جخم حاشي4489222021400035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار420.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيديانا حمد طاهر علي4490222042323094

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار401.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيصفيه هليل كامل حفاتي4491222042101064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار389.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيهبه صبيح كطافه فليح4492222042134122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار375.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيمكارم جاسم رسول سلمان4493222042217005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار369.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى هادي عبد ساجت4494222042153420

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار477.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيهيثم مازن طعيمة جحيل4495222041040162

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار475.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيايات سمير كطان محمد4496222042139023

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار466.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب راضي صافي تقي4497222042164051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار444.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبنين جعفر حسين محمد4498222042394014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار425.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيايه طالب عبد العالي سلمان4499222042178018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار511.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة رياض شهاب فرحان4500222052398007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار454.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيايناس اسود مدلول عكلة4501222052426005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار442.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيأنوار رمضان عيدان مزهر4502222052426001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار441.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيوسن عبد القادر جويد هادي4503222052138042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار464.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد حسين علي ناصر4504222021007030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار458.0اعدادية المروج للبناتادبييقين محسن جبار حميدي4505222022137013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0ثانوية البينات للبناتادبيزهراء شنون سموم وليد4506222022193021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار414.0الخارجيونادبيمظفر حميد غميس هبر4507222021400170

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار401.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه علي حرب حايف4508222022109025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار400.0ثانوية التعاون المختلطةادبياديان حميد جميل حميد4509222022224001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار387.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحيدر علي واعي عليخ4510222021086037

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار383.0ثانوية البينات للبناتادبيبنين سلمان هاشم امانه4511222022193012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار372.0اعدادية الوركاء للبناتادبيمالك فاضل سلطان مبارك4512222022157068

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار371.0الخارجيونادبياحمد جميل ناصر سلطن4513222021400007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار364.0اعدادية الوحدة للبناتادبيغدير علي مبلط يسر4514222022150026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار360.0اعدادية تونس للبناتادبيفاطمة كاظم نعيم حميد4515222022106058

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار358.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد حازم محينه حمد4516222021304031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار350.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيزينب حسين عباس عكار4517222022417012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار342.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيسفيان جاسم عباس حسين4518182021342044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار333.0اعدادية الناصرية للبناتادبيحوراء سامي صكبان رزن4519222022149009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار457.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ رحمن عجرش عيسى4520132042094052

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار453.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي محمد عواد كريم4521222041356147
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار440.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد النبي حنون عوده4522222042128098

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار374.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرونق ثائر زغير خضير4523222022177015

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار398.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائينبا صبري مويلح مسير4524222042183087

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار389.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان محسن تقي4525222042135098

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار358.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيسجى حسن هاشم محمد4526222052163016

سوق الشيوخ/كلية االثار/جامعة ذي قار344.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء فرج عبد الحسين يوسف4527222042432022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار419.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيشيماء سمير الزم عجيل4528222042111057

كلية األعالم/جامعة ذي قار390.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد حسان4529222041077105

كلية األعالم/جامعة ذي قار385.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيسجاد عباس فاضل عباس4530212041042009

كلية الطب/جامعة كركوك611.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا ماجد سلمان جواد4531202041050045

كلية الطب/جامعة كركوك610.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم شعير جباره4532202041399018

كلية الطب/جامعة كركوك603.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايمان فرج عبد الرحمن مجيد4533212042178036

كلية الطب/جامعة كركوك600.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعباس جعفر يلدرم عباس جعفر4534202041050035

كلية الطب/جامعة كركوك599.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيافنان اركان قهر مان رحيم4535202042334031

كلية الطب/جامعة كركوك599.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمريم ايوب صابر قادر4536202042132041

كلية طب االسنان/جامعة كركوك593.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه جمال خاسيار قرباني4537202042339003

كلية طب االسنان/جامعة كركوك591.0كردية- ثانوية هوزان للبنات احيائيمزده رمضان رضا محمد4538202042333047

كلية طب االسنان/جامعة كركوك589.0ثانوية حلوان للبنيناحيائياحمد قيس محمد شكر4539212041055008

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.5ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى امين زكي عبد العزيز4540202041050091

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيخالد وليد ناظم ظفير4541212041010043

كلية طب االسنان/جامعة كركوك588.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد فؤاد عواد عبد4542212041038007

كلية الصيدلة/جامعة كركوك601.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره ثاني عليوي عوده4543202042114052

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائياطياف لطيف خليل رضا4544202042132007

كلية الصيدلة/جامعة كركوك586.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد صالح يوسف داود4545202041022109

كلية الصيدلة/جامعة كركوك585.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائييقين ياس عبدهللا حرفوش4546192042175096

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره خالد حمد حماده4547202042114053

كلية الصيدلة/جامعة كركوك584.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيوسن محمد ابراهيم حسين4548212042178285

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة كركوك514.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيزبيده عادل محمد عبد هللا4549112052062018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة كركوك456.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيسلمان صالح حواس شاهر4550202051225004

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائينور رائد فرمان صالح4551322042029061

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك501.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيكهالن رعد شكر محمود4552182041140023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك481.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم مجيد4553202041022002

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة كركوك460.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيايمان نعمه ابراهيم جار هللا4554322052030002

207 من 138صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك579.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيانتصار صالح هزيم محمد4555202052134006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك570.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيحمد رمضان حسن محمد4556202051048022

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك565.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعبد الرحمن خير هللا احمد علي4557212051005013

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك561.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيبسام عباس فاضل علوان4558212051062006

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك558.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيفؤاد نهاد زهير محمد4559212051226012

كلية العلوم/جامعة كركوك560.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمة حسون سهيل عبد هللا4560112042083056

كلية العلوم/جامعة كركوك547.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيتوانا سامي مجيد مولود4561202041312037

كلية العلوم/جامعة كركوك539.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيسهام محمد كريم عبد هللا4562202042115017

كلية العلوم/جامعة كركوك530.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيفاطمه قاسم علي كاظم4563312042031041

كلية العلوم/جامعة كركوك522.0اعدادية طوز للبنيناحيائيحسين برهان محمد عزت4564182041037010

كلية العلوم/جامعة كركوك511.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائياسراء اياد عزت طه4565202042125004

كلية العلوم/جامعة كركوك510.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائينجاة يسري ابراهيم محمود4566202042123015

كلية العلوم/جامعة كركوك503.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر احمد محمد احمد4567202041084047

كلية العلوم/جامعة كركوك502.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور محمد شكور عبيد4568202042138112

كلية العلوم/جامعة كركوك501.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر حسين خضر عبد هللا4569202041084049

كلية العلوم/جامعة كركوك495.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيخديجه رمضان شكور حسين4570202042334096

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمنى يوسف سليمان خفيف4571202042177035

كلية العلوم/جامعة كركوك398.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيحفصة عمر عبد الرزاق محمد4572202052282024

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك473.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيسبأ سبهان ابراهيم صالح4573202042221007

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك471.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائييونس سمير نوح حمودي4574202041013100

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك468.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهديل طالب احمد جواد4575212042294216

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك463.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عدنان محمد حسين عبد هللا4576202041084064

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك448.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيشهد علي هدرس علي4577202042106044

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك443.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة سهيل نجم سرهيد4578202042121022

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك441.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيايمان احمد ياسين جاسم4579202042106010

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك390.0ثانوية أقار صو للبناتتطبيقيايالف ايات نصرت صادق4580202052393003

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك358.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيشروق عبد السالم ناجي احمد4581202052121011

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك441.0 اذار للبنات11اعدادية ادبيرسل نور الدين محمود صوفي صالح4582202022136006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك435.0ثانوية االوس للبنينادبياحمد محمد احمد حسن4583202021055003

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك433.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد ابراهيم محمد محمود4584202021009005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك416.0اعدادية السياب للبنينادبيجمال هالل مطر صالح4585202021078023

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك410.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينادبيليث قحطان محمد عليان4586202021266010

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك405.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيشيرين فيصل هاتو راضي4587202022282093
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك400.0عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيكناريا سركوت محمد شريف حسين4588202022281016

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك399.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبياحمد علي صالح عيسى4589202021255009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك390.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبينبيل ورياء امين محمد4590202021313072

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك389.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبياحمد نافع عرب عمر4591202021016004

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك382.0اعدادية الفرات للبنينادبيمصطفى محمد فاضل عباس4592202021007061

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك377.0اعدادية الفرات للبنينادبيعبد الرحمن محمد نوري دارا4593202021007019

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك400.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيمحمود كاظم يحيى عرب4594172021058013

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك387.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعباس رعد جاسم محمد4595212021231006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك376.0اعدادية ديالى للبنينادبيعبد الرحمن حكمت طه منصور4596212021012049

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك375.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبياحمد خضير عبيس جازي4597232021253027

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك364.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيماكوان سامال محمد صالح ولي4598202021306064

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك355.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيحسن محمد اسماعيل بيات4599212021064006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك355.0ثانوية شفق للبناتادبيفاطمه مجاهد فاضل أحمد4600202022145018

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك355.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحيدر حسن حسين علوان4601132021009056

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك348.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبيتبارك جالل محسن حميدي4602252022095003

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك401.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيكظيمه علي سالم اسماعيل4603202042154067

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك363.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيبدر نجم الدين عزة محمد4604202051005011

كلية التمريض/جامعة كركوك574.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيشهد رعد كريم جميل4605182042182069

كلية التمريض/جامعة كركوك571.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد القادر حميد عبد محمد4606192041040045

كلية التمريض/جامعة كركوك570.0اعدادية غطفان للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عواد مدكوك4607182041042009

كلية التمريض/جامعة كركوك568.0كردية- ثانوية هوزان للبنات احيائياية يوسف نصر الدين رحيم4608202042333012

كلية التمريض/جامعة كركوك556.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيآية عبد هللا امين احمد4609202042344009

كلية التمريض/جامعة كركوك556.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عثمان خليل4610202042160081

كلية التمريض/جامعة كركوك554.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينبراس منذر علوان شطب4611212042099132

كلية التمريض/جامعة كركوك552.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزهراء كريم عبد الستار حسين4612212042118022

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك448.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيشيماء عزيز علي حسن4613202042250039

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك426.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا هشام عبد العزيز ابراهيم4614182041009037

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك416.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياسراء قحطان كنيش شكبان4615202042119002

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك415.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمينى فاضل موسى زين العابدين4616202042102064

كلية الطب البيطري/جامعة كركوك413.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد حنش حسن عباوي4617202041015003

كلية الزراعة/جامعة كركوك357.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن محمد امين غريب محمد4618202041307019

كلية الزراعة/جامعة كركوك355.0كردية- ثانوية هوزان للبنات احيائيأيمان حكيم محمد درويش4619202042333003

كلية الزراعة/جامعة كركوك340.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين احيائياحمد عثمان حسن علي4620202041299006
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كلية الزراعة/جامعة كركوك338.0ثانوية الزمر للبناتاحيائينازك مثنى محمد يوسف4621212042126064

كلية الزراعة/جامعة كركوك330.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيفاتن احمد محمد سويج4622192042370189

الحويجة/كلية الزراعة/جامعة كركوك322.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيزهراء محمود ادريس هالل4623212042120027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك417.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد كريم جميل حميد4624212021038114

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك381.0اعدادية طوبى للبنينادبياحمد محمد علي احمد4625212021087013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك374.0اعدادية الهدى للبناتادبينمارق عالء احمد جاسم4626202022117042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك370.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةادبيخالت ناصح عبد الرحمن محمد4627202022351001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك368.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبياحمد عبد هللا ابراهيم عبد هللا4628212021278006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك359.0 حزيران للبنين1اعدادية ادبيمحمد حسين احمد حمادي4629202021077044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك358.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعثمان عدنان عثمان مصطفى4630212021273034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك357.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيحمادي ثابت عواد حمادي4631212021272030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك355.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيزينب وحيد كمال سعيد4632212022290017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك353.0اعدادية ديالى للبنينادبيغيث ليث صالح جاسم4633212021012073

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك350.0ثانوية غرناطة للبناتادبياسراء عاصي سليمان احمد4634202022100003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك344.0اعدادية القدر للبنينادبيصافي حمد محسن حميد4635212021089023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك344.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيمحمد عبد الخالق زغير اسماعيل4636192021343141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك396.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائياالن سامي احمد عمير4637182042383008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك396.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد اكبر4638202041010001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك387.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياسماء ناظم قاسم عباس4639202042114008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك378.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيروند رعد رفيق احمد4640202041377077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك354.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهاجر محمد باقر ناجي مهدي4641132052086030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك346.0 نيسان للبنات9ثانوية تطبيقياميمه مدحت نور الدين محمود4642202052101003

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك345.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم مروان فرج4643212021270039

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك336.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيبالسم احمد شالش حبيب4644202021252010

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك421.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمؤيد غلب علي حسن4645202041253064

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك414.0ثانوية نوروز المختلطةاحيائيبراء كامل هضمان شالش4646322042044002

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك392.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفدك علي حميد رشيد4647202042140050

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك392.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيهدى قحطان محل حسن4648182042203103

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك345.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعبد العزيز نوري خلف شاهر4649202051250035

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك334.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيبنين جعفر حسن شكور4650202052145005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك541.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيعذراء صالح عطيه حسين4651202042115021

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك490.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيزينب كاظم حسين محي الدين4652202042128018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك467.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزهراء قاسم صالح محمد4653202042148012
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك465.0 نيسان للبنات9ثانوية احيائيهبه يوسف حكيم محمد4654202042101037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك462.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيهارون احمد مجيد رشيد4655202041088013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك450.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيسبا عادي مضحي محمد4656202042102038

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين عبد الحميد احمد جاسم4657202041003033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك446.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيسميه ازاد ابراهيم محمد4658202042334163

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك394.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم حسين4659202051262002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك388.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيمالك حسين اصغر عزيز4660202052160011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك382.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيبلقيس رياض عمر حسين4661202052130005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك365.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيايهاب هيثم محمد رشيد4662192051056006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك456.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمنى عدنان حسن حميد4663202022106060

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك454.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمريم سالم عبد هللا محي4664202022106055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك439.0ثانوية البارقة المختلطةادبيديار نصير صالح محمود4665212022258005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك437.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيامل عبد هللا محمد أحمد4666202022365004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك422.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيانجي ساالر امين فرج4667202022282024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرحمن محمود حسين غدير4668202021079013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك415.0ثانوية سروة للبناتادبيسارة ساالر امين فرج4669202022152011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك413.0اعدادية نور العراق للبناتادبيهنادي ناجي عبيد جار هللا4670202022138044

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك412.0اعدادية الطيبات للبناتادبيرنين كمال نامق سمين4671212022178026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك406.0اعدادية الطيبات للبناتادبيمالك ابراهيم بوري قادر4672212022178054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك404.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمحمد عبد هللا محمود علوش4673202021251067

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك395.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيمروان جواد عزيز محمود4674202021016022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك394.0 حزيران للبنين1اعدادية ادبيامير عبد هللا يوسف سليمان4675202021077006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك384.0دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيايمان جمعه محمد مجيد4676202022335010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك382.0اعدادية بيخال للبنينادبيصميدع احمد جاسم ياسين4677212021074035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك379.0 نيسان للبنات9ثانوية ادبيفرح عدنان خالد مجيد4678202022101018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك373.0ثانوية العباد للبنينادبياحمد ثامر هندي علو4679202021076002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك370.0ثانوية سروة للبناتادبياماني خالد علي هالل4680202022152003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك368.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيفاطمه عماد هاشم فضاله4681202022282104

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك366.0ثانوية القلعه للبنينادبيسليمان خالد مالك حسين4682212021040010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك363.0ثانوية اليمامة للبناتادبيدعاء عراك عادل رميض4683202022108007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك362.0اعدادية المركزية للبنينادبياحمد سالم اسماعيل سلمان4684212021004003

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك350.0عربية- ثانوية اختر المسائية للبنات ادبيزهراء رعد عبد الفتاح محسن4685202022281010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك348.0ثانوية الوديعة للبناتادبيتبارك حسن جاسم محمد4686212022129003
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك346.0ثانوية سروة للبناتادبينور عارف نصيف سمين4687202022152021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك344.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحمزه رائد سلمان رميض4688212021001021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك334.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيعلي حمزه علي عبد هللا4689202021261059

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك430.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيعبير كمال جبوري عبود4690202042148029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك355.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيخالن مؤيد محمد قادر4691202052134018

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك526.0اعدادية الهدى للبناتادبيموج اسماعيل عبد حميد4692202022117040

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك506.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيكشبين طيفور عبد الغفور خضر4693202022355021

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك494.0ثانوية نوروز المختلطةاحيائيحمدان قحطان حمدان حميد4694322041044002

كلية اآلداب/جامعة كركوك360.0ثانوية باغداكول للبناتادبيفاطمة سعد محمود فيصل4695202022111018

كلية اآلداب/جامعة كركوك339.0ثانوية الصفوة للبناتادبيياسمين عباس ذياب موسى4696202022125036

كلية اآلداب/جامعة كركوك337.0اعدادية الشموخ للبنينادبيزاهد خليل ابراهيم جرو4697192021053017

كلية اآلداب/جامعة كركوك324.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةادبيماجد عبد هللا محمد عبد هللا4698202021259184

كلية اآلداب/جامعة كركوك398.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيآمال احمد ياسين جاسم4699202042106002

كلية اآلداب/جامعة كركوك339.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي سمير حمزه حسن4700102051020145

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك481.0دراسة كردية- ثانوية استيره للبناتادبيبشرى علي احمد صالح4701202022335014

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك475.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيشنكه صفر توفيق محمد4702202022344020

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك456.0اعدادية مندلي للبنينادبيحسين محمود زبير مناحي4703212021034015

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك438.0الخارجياتادبيندوى صالح هزيم محمد4704202022401104

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك431.0اعدادية مندلي للبنينادبيامير محمود زبير مناحي4705212021034006

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك410.0اعدادية القدر للبنينادبيساري علي اسماعيل احمد4706212021089016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك408.0ثانوية غرناطة للبناتادبيريان ناظم محمد رحمان4707202022100011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك408.0اعدادية القدر للبنينادبيحسين حيدر عباس علي4708212021089011

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك466.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيعائشه حسام الدين علي شريف4709182042383086

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك400.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيعذراء مطر رمل هيمص4710192042302006

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك345.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيضحى احمد حمود علي4711102052118033

كلية الطب/جامعة واسط598.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيروى رسول كاظم مجيد4712142042101016

كلية الطب/جامعة واسط595.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائينصير احمد ابراهيم احمد4713202041259327

كلية الطب/جامعة واسط595.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيزهراء وليد خالد صالح4714102042101057

كلية الطب/جامعة واسط594.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيصفى سلمان كمر عبود4715212042145107

كلية الطب/جامعة واسط594.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيضفاف صباح سعيد محمود4716172042254047

كلية الطب/جامعة واسط594.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيأريج سعد نصر خضير4717232042095001

كلية طب االسنان/جامعة واسط589.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيريم حسنين نجم عبد هللا4718262042120083

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسن قاسم فرحان ضامن4719152041011031
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كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك احمد طاهر محمد4720212042145021

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي محمد مطلك فرج4721212041087065

كلية طب االسنان/جامعة واسط587.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى خالد علي حسين4722262042132246

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط436.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيجعفر وليد محمد احمد4723212051272028

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط424.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد صالح محسن صالح4724172051123018

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط416.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيعلي هادي محمد عبد4725262051009028

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط488.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمرتضى زيد عمران موسى4726262041048127

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط470.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيفاطمة محمد عجيل غريب4727282042071023

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة واسط428.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيمالذ سامي فاضل داود4728262052250048

كلية العلوم/جامعة واسط581.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرابعه صالح ابراهيم مضعن4729192042194039

كلية العلوم/جامعة واسط491.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيغفران خليل زيد برغوث4730262042080114

كلية العلوم/جامعة واسط490.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرتاج انمار عباس رحيم4731262042132072

كلية العلوم/جامعة واسط486.0ثانوية اور المختلطةاحيائيحميد مثنى عباس حميد4732212041211004

كلية العلوم/جامعة واسط485.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسن جعفر حسن محمد4733262041033020

كلية العلوم/جامعة واسط471.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيساير خميس حمد رمضان4734202041200005

كلية العلوم/جامعة واسط469.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيايسر مهدي هادي جبارة4735212041052020

كلية العلوم/جامعة واسط469.0ايمن- الخارجيات احيائياخالص حسين محمدصالح سعيد4736172042401002

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط450.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم يونس عبد هللا4737212041278108

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط427.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد علي حميد جبر محمد4738262041022142

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط408.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيصبا فائق اسماعيل علوان4739212042099084

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط406.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيشمس علي عبد الرضا عليوي4740262042080103

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط435.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عباس رجاب راضي4741232051257150

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة واسط377.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزينب فاخر مجيد هادي4742282052190070

كلية القانون/جامعة واسط432.0اعدادية الميمون للبنينادبيسجاد حسين صبر مالح4743262021033019

كلية القانون/جامعة واسط424.0ثانوية جصان للبناتادبيزهراء مظفر سعيد علي4744262022071007

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط419.0ثانوية البتول للبناتاحيائيالهنوف عزيز راضي ظاهر4745262042075010

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط415.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيعلي قاسم كريم مرهش4746262041162018

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط413.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائياحمد مهدي نعيم طارش4747112041209007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط409.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيجواد كاظم حسن مطير4748262021202003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط385.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيرتاج عادل فرمان رحمن4749262022076007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط385.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحيدر عبد هللا ابراهيم غليس4750212021278042

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط381.0إعدادية المروج للبنينادبياحمد وليد نايف غضيب4751142021013009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط369.0اعدادية الكسائي للبنينادبيجاسم محمد سكران محمد4752262021037007
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط366.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيطيبة خالد يثوم بشيبش4753262022103021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط366.0اعدادية االحرار للبنينادبيضياء الدين فاضل سحاب مطلك4754262021018025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط382.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرسل فالح صالح شهاب4755262042143044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط378.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفيا علي محسن حنظل4756262042116053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط364.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين فاضل نعيم حسين4757222041091055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط361.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيعلي عمار ياسر مطلب4758262041159021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط355.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسين جندي لهمود مجيد4759262051033014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط334.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي جمعه محمد عبد4760262051010040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط459.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب علي عبد الكاظم عباس4761262042089066

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط433.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمروه كريم جوالن خلف4762262042086151

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط428.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد سرهيد4763192042175072

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط372.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمروان عبد الحسين زويني رومي4764222051314090

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط365.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيميثم ناصر حسن عبد4765232051168022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط357.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيرفل احمد جواد حسين4766282052065010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط458.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيسجاد خضير سيد شايع4767262021017032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة جاسم محمد حرف4768242022115062

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط430.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيهديل محمد عليوي ضمد4769262022129054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0اعدادية الهدى للبناتادبيجنات حاتم عبد سفيح4770242022115020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط414.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيطه سالم مطلق جبار4771262021047095

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط410.0اعدادية اليسر للبناتادبيمها مروح عبيد عماش4772262022109036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط371.0اعدادية الكسائي للبنينادبيمحمد فالح حسن عسل4773262021037030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط357.0اعدادية االصالة للبنينادبيمنتظر رحم حسن راهي4774262021035114

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط355.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي عدنان تركي عكش4775262021047141

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط351.0اعدادية السياب للبنينادبيأحمد رافد عبد عيدان4776262021045001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط349.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد حسين كاظم عباس4777262021201143

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط349.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبياكرم هظيم حبين كوكد4778292021021006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط344.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيخزعل كريم ابو جرن جباره4779262021017025

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط343.0ثانوية المجدات للبناتادبيهاجر عقيل سعدون محمود4780262022136019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط342.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمروان خليفه حسون جبر4781262021203066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط336.0ثانوية الواحة المختلطةادبيعلي داود سلمان علوان4782212021215005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط334.0ثانوية الواحة المختلطةادبيمحمد داود سلمان علوان4783212021215007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط332.0ثانوية بلقيس للبناتادبيفدك حميد جبر محمد4784262022116013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط403.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى محمد ماضي حمود4785262041003166
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط344.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيسيف موفق حسين غضيب4786232051251150

كلية اآلداب/جامعة واسط342.0ثانوية لكش للبناتادبيشهد عباس أحمد مهدي4787212022149020

كلية اآلداب/جامعة واسط384.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عدنان كاطع راهي4788262042104080

كلية اآلداب/جامعة واسط364.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمهدي صدام احمد ناصر4789262041208058

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط363.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيابتسام عباس حسين جواد4790262022072005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط347.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه ماجد محمد طربوش4791262022135028

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط342.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيحوراء عبد الرضا خفيف عاصي4792262022139007

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط341.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيعباس كاظم مانع جاسم4793222021254024

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط329.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن محمود فنجان عبد4794142021012023

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط378.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيصفاء ايوب جاسم عبود4795232041059045

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط375.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمحمد رحيم كزار جبير4796232041188020

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط365.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحال عبد الكاظم جاسم راضي4797232042119037

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط358.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزهراء رعد نواف ناهض4798232042209005

قسم رياض االطفال/العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط319.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيمريم حميد حمد شالكة4799212022293025

كلية الطب/جامعة ميسان597.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد نعيم قاسم مري4800142041017109

كلية الطب/جامعة ميسان594.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعمر سامي علوان صالح4801182041136020

كلية الطب/جامعة ميسان593.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد الباسط نزار سامي ندا4802262041001105

كلية الطب/جامعة ميسان593.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيفارس منذر علوان شطب4803212041005116

كلية الطب/جامعة ميسان593.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايالف احمد عبد الواحد محمود4804212042090030

كلية الطب/جامعة ميسان592.4ثانوية المتميزيناحيائيسجاد محمد جلوب غضبان4805282041026019

كلية طب االسنان/جامعة ميسان587.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيتمارا عبد الحسين كريم خضير4806282042059028

كلية طب االسنان/جامعة ميسان586.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرحمة ذنون يونس محمود4807172042231093

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي نعيم سهيل محمد4808282041001082

كلية طب االسنان/جامعة ميسان585.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيبسمه ثامر كامل عذاب4809142042066019

كلية الصيدلة/جامعة ميسان583.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه خلف صالح حمد4810142042066076

كلية الصيدلة/جامعة ميسان582.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين عايد سالم لفتة4811232041020143

كلية الصيدلة/جامعة ميسان582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه طاهر هويدي حسين4812252042062438

كلية الصيدلة/جامعة ميسان582.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيذو الفقار سالم عدنان حسين4813132041002030

كلية الصيدلة/جامعة ميسان581.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيدعاء حسن مدلول كاظم4814242042111032

كلية الصيدلة/جامعة ميسان581.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيقبس عامر حايف مخيف4815232042271631

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان509.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتتطبيقيليلى رحيم كزار غياض4816282052053004

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة ميسان500.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيحوراء محمد جبار شهاب4817282052063022

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان547.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الحميد علي حميد رشيد4818132041020086
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قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان479.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيمريم باسم جاسم جعفر4819282052081047

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان541.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعبد هللا عباس كاظم جواد4820212051067020

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان541.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحيدر قاسم محمد عبد4821212051025009

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان539.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعلي ماهر هادي محي4822262051011037

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان538.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمرتضى سعد رحيم كزار4823162051094063

كلية العلوم/جامعة ميسان554.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء محمد جكليت عبود4824282042074022

كلية العلوم/جامعة ميسان463.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةاحيائيحسيب ابراهيم حسين عبد هللا4825202041260002

كلية القانون/جامعة ميسان383.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيجنات علي عبود حميدي4826282022087004

كلية العلوم السياسية/جامعة ميسان424.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيجاسم ربل قاسم وشيل4827282051012009

كلية التمريض/جامعة ميسان561.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد عودة عناد4828132041054035

كلية التمريض/جامعة ميسان534.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيتهاني مهدي خشن دهش4829282042062023

كلية التمريض/جامعة ميسان528.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيغدير محمد وهيب حسين4830212042133046

كلية الزراعة/جامعة ميسان319.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسن عبد الزهرة خلف حسن4831282051005009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان417.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي جبار مولي بطي4832282021046082

كلية التربية/جامعة ميسان481.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيآمال سلمان حاتم طعمه4833282022062001

كلية التربية/جامعة ميسان465.0ثانوية العدل للبناتادبيانوار ستار شيال راضي4834282022082002

كلية التربية/جامعة ميسان460.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء عبود خلف عليوي4835282022066014

كلية التربية/جامعة ميسان425.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمنتظر ستار نور مهدي4836222021079032

كلية التربية/جامعة ميسان418.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيمصطفى حميد عبود درويش4837222021079031

كلية التربية/جامعة ميسان415.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيحنان مهدي محمد حمادي4838282022091007

كلية التربية/جامعة ميسان399.0ثانوية التحرير للبناتادبيبتول سعد خلف مالح4839282022057005

كلية التربية/جامعة ميسان391.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرقية سليم اسماعيل عليوي4840282022055024

كلية التربية/جامعة ميسان388.0ثانوية الكحالء للبنينادبيعلي كاظم حميد سويحن4841282021007022

كلية التربية/جامعة ميسان384.0الخارجياتادبيسرى عبد الحسين جخيور جواد4842282022401028

كلية التربية/جامعة ميسان371.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسيف الدين جعفر راضي حمادي4843282021046068

كلية التربية/جامعة ميسان435.0ثانوية كميت للبناتاحيائيكوثر عجيل فارس وثيج4844282042067035

كلية التربية/جامعة ميسان426.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى رعد عبد الواحد سعدون4845282042068099

كلية التربية/جامعة ميسان421.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب عليوي مهاوش جياد4846282042055076

كلية التربية/جامعة ميسان421.0ثانوية الغفران للبناتاحيائينورة ناظم جاسم شجر4847282042069078

كلية التربية/جامعة ميسان414.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيشهد قاسم محمد عبود4848282042190133

كلية التربية/جامعة ميسان402.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيامنة رعد عبد الواحد سعدون4849282042068010

كلية التربية/جامعة ميسان436.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيزينب علي راضي كاظم4850282052097019

كلية التربية/جامعة ميسان429.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيكوثر جاسب صبري عباس4851282052061019
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كلية التربية األساسية/جامعة ميسان428.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحمزة عبد اليمة غانم بوشي4852282021017012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء محمد لفته سبهان4853282022051041

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان366.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيساجدة حسون كيطان باني4854282022093042

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان365.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد المهدي محمد جاسم حبيب4855142021036087

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان335.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيسجاد عادل شاكر عريان4856222021227008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان333.0ثانوية الميسرة للبناتادبيمروه عباس صالح مخيلف4857112022139022

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان375.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيندى رحيم صالح حسين4858282042190184

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان374.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرباب محمد كريم ناصر4859222042167025

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان372.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيحنين كاظم ناصر بدر4860222042198012

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان368.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيسجى حميد صخي رميض4861222042314026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان367.0ثانوية الدكتور عمار شذر االهلية للبناتاحيائيسلر نصير مظفر ناهي4862282042086005

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان354.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيصادق مشكور ضريس حسن4863292041153099

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان353.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيتقى محمد جاسم محمد4864232042305034

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان353.0اعدادية البيان للبنيناحيائيذو الفقار عباس هاشم جاسم4865232041014046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان351.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن كاظم حسوني عبد الحسين4866222041356043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان345.0ثانوية االقصى للبناتاحيائياسراء علي شالكة شغي4867282042071001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان343.0المختلطة (عج)ثانوية القائم احيائيجعفر كريم ناصر حسين4868222041275008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان342.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى راضي عبيد حسان4869232042134028

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان339.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيسامي هليل محيسن عبود4870222041301016

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان338.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيمرتضى رياض فهد علي4871242041209020

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان334.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيثامر عامر نصيف جاسم4872232041202002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيصادق محمد صالح ابو زركه4873282051151365

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان384.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيهديل فرج علي درب4874282052071015

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان387.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبييحيى كاظم محمد ياسين4875222021305071

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان358.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد كاظم جبار محيبس4876282021151262

كلية الطب/جامعة المثنى595.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ناظم ستار نامق4877202041030126

كلية الطب/جامعة المثنى593.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحمزه محمد مجيد جوده4878102041019048

كلية الطب/جامعة المثنى593.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياريج باسم ظاهر كمر4879122042109002

كلية الطب/جامعة المثنى593.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائياية خالد احمد جواد4880102042105004

كلية الطب/جامعة المثنى593.0ثانوية المدائن للبناتاحيائياشم فائز حسون محمد علي4881272042089005

كلية الطب/جامعة المثنى593.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيحنين هادي عبد الكاظم جريو4882142042194025

كلية الطب/جامعة المثنى593.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضحى عدنان علي حسين4883212042170090

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائياحمد نصرهللا زيدان محمد4884172041362008
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كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمنقذ علي عطا هللا ملوح4885312041024179

كلية طب االسنان/جامعة المثنى585.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيصبا احمد كاظم حسين4886252042101142

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين جواد رمان حسين4887232042087056

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمنى شاكر فزاع حسين4888292042153131

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين علي عبد النبي جباره4889242042120041

كلية طب االسنان/جامعة المثنى584.0اعدادية سومر للبنيناحيائيهادي فهد حامد هادي4890242041009150

كلية الصيدلة/جامعة المثنى583.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيفاطمة حميد براك سرهيد4891112042106075

كلية الصيدلة/جامعة المثنى583.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيبنين حسن هادي دخل4892272042065025

كلية الصيدلة/جامعة المثنى582.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب عبد مسعف جياد4893192042217065

كلية الصيدلة/جامعة المثنى582.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيانين احمد قحطان جنديل4894232042125018

كلية الصيدلة/جامعة المثنى582.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمينا نصير معطي مظلوم4895122042102083

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى501.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيهند رعد دعير بستان4896292052085023

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة المثنى479.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيبنين حسين اسماعيل عبيد4897272052086001

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى502.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ محجوب حسن حمودي4898212042098221

كلية العلوم/جامعة المثنى504.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيخديخة رداد كايم محمد4899292042069019

كلية العلوم/جامعة المثنى500.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساميه منصور كنوف نعيمه4900292042051198

كلية العلوم/جامعة المثنى476.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرحاب فزاع جبير شمردل4901292042083006

كلية العلوم/جامعة المثنى457.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه ياسر حسين ساجت4902222042413090

كلية العلوم/جامعة المثنى456.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء منفي وحيد سوادي4903292042057155

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى414.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيرنا ياسر منشد حسون4904292042153054

كلية القانون/جامعة المثنى405.0الخارجيونادبيحسن عيدان فتين عواد4905292021400027

كلية القانون/جامعة المثنى395.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي خريجان زبون عجيل4906292021021037

كلية القانون/جامعة المثنى388.0ثانوية المجد للبناتادبيهناء سلمان عناد هذال4907292022068047

كلية التمريض/جامعة المثنى557.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد مظهر ماجد كريم4908212041038010

كلية التمريض/جامعة المثنى531.0ثانوية الغدير للبناتاحيائينور سعدون نعيم ابنية4909232042131083

كلية التمريض/جامعة المثنى527.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيوقار عبد االمير محمد حسين4910242042101125

كلية التمريض/جامعة المثنى526.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغدير احمد سامي خليف4911242042077042

كلية التمريض/جامعة المثنى526.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمروه فاضل مجيد حميد4912212042148070

كلية الطب البيطري/جامعة المثنى386.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزينب رزاق حسين حميد4913292042077018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى377.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيزينب محمد كاظم محمد4914292022153027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى377.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيابو الحسن علي حسن رديني4915292021001002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى360.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيمسيره حفر عجوب محمد4916292022060148

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى360.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيمروه رفاس بشاة خشان4917292022160098
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى353.0ثانوية النور للبناتادبيبنين حسين عبد بطي4918292022093026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى348.0ثانوية المجد للبناتادبيخديجة عبد االمير محسن جالب4919292022068017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى366.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمرتضى كاظم عباس شندل4920112041006067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى359.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب رياض احمد عبد الرزاق4921292042160105

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى463.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفرحه رداد مجمن تاية4922292042057229

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى421.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عواد كاظم عباس4923292042056040

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى392.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزينب عبد الحسن بنوت عبادي4924292052071036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى479.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيطارق فرحان كريم مشندخ4925242021152019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى461.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيسرور عدنان جابر محيسن4926292022078066

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى445.0اعدادية الوفاء للبناتادبيفرح ماجد عزال عباس4927292022058030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى439.0الخارجياتادبيطيبه فرحان كريم مشندخ4928292022401049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى431.0اعدادية عين الحياة للبنينادبييوسف رحيم لفته سلطان4929292021014150

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى430.0ثانوية الوالية للبناتادبيسميرة جساب نويدر رداد4930292022067022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى418.0الخارجياتادبينوال راضي عاجل منشد4931292022401070

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى413.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيسارة علي كامل هادي4932292022060097

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى410.0ثانوية المنار المسائيةادبيثامر كاظم شاهر عوض4933292021150011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى407.0ثانوية عاتكة للبناتادبيأتكال والي محل زحول4934292022063001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى401.0ثانويه المصابيح للبناتادبيرحمه كاظم دايم خالص4935292022079016

كلية اآلداب/جامعة المثنى364.0الخارجياتادبيتبارك ماجد ناجي شلب4936292022401017

كلية اآلداب/جامعة المثنى356.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيكفاء كاظم جبار عسول4937292022070024

كلية اآلداب/جامعة المثنى337.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسنين زاحم حمزة عبد عيسى4938292021016016

كلية اآلداب/جامعة المثنى383.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيشهد رزاق كاظم شارع4939192042189123

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى372.0ثانوية النور للبناتادبينبأ صاحب شجاعي كاطع4940292022093122

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى408.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم منصور كنوف نعيمه4941292042051288

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى377.0اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي عبد الساده حرجان هربد4942242041064035

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى339.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيزهراء كاظم كريم عبد االمير4943292052065003

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة سامراء466.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين حسن محمد4944112051020077

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء432.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيبارق احمد حمد حسين4945212051009009

قسم المدنية/كلية الهندسة/جامعة سامراء431.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيايالف حامد حماد عبد4946192052204004

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء522.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحارث خليل جاسم محمد4947182041002029

قسم الكهروميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة سامراء470.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيضحى مثنى اسماعيل جواد4948212042140168

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء534.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيطه اسماعيل طه اسماعيل4949182041089025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء527.0ثانوية العفاف للبناتاحيائينبأ مصطفى صالح عبد4950182042251023
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء526.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمروه طالب طه عبد هللا4951212042090150

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء512.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفضيله عبدالرحمن ممدوح عبدهللا4952192042189158

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء511.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيمصطفى قادر خلف عطيه4953212041268028

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء506.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهديل مقداد حاتم عبدالواحد4954182042276043

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء502.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيرسل صباح عبد هللا سلمان4955232042117066

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء499.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائينرجس كريم عواد حسن4956182042162026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء495.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين يوسف4957112041204067

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء489.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي نوري سلمان4958242041001296

بلد/كلية الزراعة/جامعة سامراء344.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي فاضل سعدون محسن4959102041022065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء406.0ثانوية المهج للبناتادبيزهراء رياض مجبل عباس4960182022248005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء392.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمحمد حاتم حامد حسين4961212021260009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء384.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيرسل ازهر جسوم احمد4962182022221011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء369.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيهاجر عامر سعدون عثمان4963132022100053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء325.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد هللا سلمان حسن سلمان4964142021015065

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء318.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد ناجي كريم عبد4965212021038012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء373.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الباسط احمد محمد حسن4966182041002047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء342.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين4967112041021069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء342.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعذراء قحطان شكور مجيد4968202042282183

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء341.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيشهد صبيح احمد حبيب4969182052374031

كلية التربية/جامعة سامراء506.0اعدادية اسماء للبناتادبيرنده فليح عبود حسن4970182022242026

كلية التربية/جامعة سامراء437.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعبدهللا قاسم محمد الياس4971212021043028

كلية التربية/جامعة سامراء409.0ثانوية الهالل المختلطةادبيزياد فالح حسين حبل4972232021179012

كلية التربية/جامعة سامراء407.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمد خالد عليوي ناصر4973212021052039

كلية التربية/جامعة سامراء404.0ثانوية الريف للبنينادبيهيثم خميس سليمان خلف4974122021029032

كلية التربية/جامعة سامراء390.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمد طاهر توفيق كايم4975212021052042

كلية التربية/جامعة سامراء381.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبياحمد حسن علي حمد4976112021164001

كلية التربية/جامعة سامراء380.0ثانوية المهج للبناتادبيضفاف كامل فاضل معزب4977182022248010

كلية التربية/جامعة سامراء379.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد هللا ابراهيم عبد الستار ابراهيم4978212021211006

كلية التربية/جامعة سامراء378.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعمر عبد العزيز عبد الرزاق شاكر4979182021082052

كلية التربية/جامعة سامراء360.0ثانوية الحرمين المختلطةادبيفاطمة فاضل الحج عبد هللا4980122022178003

كلية التربية/جامعة سامراء360.0اعدادية غماس للبنينادبيعباس طالب خماط عاشور4981242021016040

كلية التربية/جامعة سامراء352.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمصطفى عدنان شكر محمود4982182021091015

كلية التربية/جامعة سامراء348.0اعدادية المشروع للبنينادبيخليل فالح هادي هدام4983232021010016

207 من 151صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية/جامعة سامراء347.0اعدادية المشروع للبنينادبياياد نزار خلف ابراهيم4984232021010007

كلية التربية/جامعة سامراء346.0الخارجيونادبيفهد قحطان عدنان محمد4985122021400103

كلية التربية/جامعة سامراء346.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيايمان عادل جواد كاظم4986212022230002

كلية التربية/جامعة سامراء343.0ثانوية دبي للبنينادبيياسين حسين علي محسن4987182021122087

كلية التربية/جامعة سامراء339.0ثانوية سامراء للبناتادبيشذره فالح حسن عبد القادر4988182022180024

كلية التربية/جامعة سامراء323.0ثانوية النسائي المختلطةادبيسالم عامر حميد غناوي4989212021218005

كلية التربية/جامعة سامراء439.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيفريال صالح ابراهيم محمود4990182042221024

كلية التربية/جامعة سامراء401.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيدعاء ستار محمد محمود4991182042275028

كلية التربية/جامعة سامراء400.0ثانوية السالم للبنيناحيائيجسار ثائر حمد شنشل4992182041044017

كلية التربية/جامعة سامراء396.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيمريم مزبان خلف علي4993182042208025

كلية التربية/جامعة سامراء386.0المسائية المختلطة (ع)ثانوية الحسين احيائيابتهال راضي محمود حمدان4994182042361002

كلية التربية/جامعة سامراء383.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيرغد حوم جاسم محمد4995182042140013

كلية التربية/جامعة سامراء382.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيسجاد هالل جاسم موسى4996222041030030

كلية التربية/جامعة سامراء382.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحيدر حسين عجيل سعود4997232041054054

كلية التربية/جامعة سامراء382.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيشروق شوكت محمد حسين4998182042278012

كلية التربية/جامعة سامراء381.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق عبود جاسم4999222041313007

كلية التربية/جامعة سامراء380.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعمر صالح طعمة يوسف5000182041002071

كلية التربية/جامعة سامراء378.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياحمد جبار مشوط عبطان5001192041350003

كلية التربية/جامعة سامراء377.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيعائشة صباح نوري خليل5002212042092075

كلية التربية/جامعة سامراء385.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد محسن كريم شغي5003222051100031

كلية التربية/جامعة سامراء368.0الخارجياتتطبيقيضحى مشتاق طالب عبد5004232052401018

كلية التربية/جامعة سامراء357.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحمزه صالح عامر حمود5005192051360018

كلية االداب/جامعة سامراء334.0ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد محمد سعد صالح5006182051044005

كلية االثار/جامعة سامراء338.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمصطفى جمعه محمد سعيد5007192041295017

كلية االثار/جامعة سامراء320.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعلي عبد الرحيم جلوب رسن5008112051008042

كلية العلوم االسالمية/جامعة سامراء338.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيمنار أحميد محمد عجرش5009192042153081

كلية الطب/جامعة سومر593.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد منذر احمد فياض5010192041009292

كلية الطب/جامعة سومر593.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيبهاء عبد عمران عبيد عباس5011192041011035

كلية الطب/جامعة سومر592.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرقيه محمد جاسم عبد5012172042281037

كلية الطب/جامعة سومر592.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمحمد ستار عبيد عزيز5013192041107024

كلية الطب/جامعة سومر591.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره عبد هللا احمد حسن5014132042070133

كلية العلوم/جامعة سومر496.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجابر ثجيل جودة هذال5015222041098024

كلية العلوم/جامعة سومر477.0اعدادية التعاون للبناتاحيائينبأ حسن مظهور حبيب5016112042105124
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كلية العلوم/جامعة سومر472.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ هيثم فيصل موالن5017212042121187

كلية العلوم/جامعة سومر471.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيماهر كريم صالح علي5018192041054013

كلية العلوم/جامعة سومر471.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر نافع دخيل5019222042135194

كلية العلوم/جامعة سومر469.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقيزينب علي محسن سلمان5020222052141006

كلية العلوم/جامعة سومر380.0الخارجياتتطبيقيهناء جبار عجيل عكيلي5021222052401034

كلية العلوم/جامعة سومر369.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيزينب عودة راهي جودة5022222052169016

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر428.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيمريم احمد حسن خضير5023212042145135

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر415.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيحسين جمال علي هذال5024102041042006

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر385.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائياالء احمد جبر سعد5025222042178005

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر359.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيمناهل كريم حيدر عباس5026222052169027

كلية القانون/جامعة سومر354.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي عبد الكريم نوري عبد األمير5027222021047101

كلية القانون/جامعة سومر369.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيغدير فائز طالب نجم5028222052116018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر332.0اعدادية اليمن للبنينادبياكرم مازن شوكت عبد الكريم5029102021016009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر356.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيعباس عجيل فارس جبر5030222041064014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر351.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد جواد عبد الكاظم جسام5031212041017036

كلية التربية األساسية/جامعة سومر399.0للبنين (ع)ثانوية االمام الصادق ادبيرضوان كامل مطير مطرود5032222021079015

كلية التربية األساسية/جامعة سومر369.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيايناس خضير جابر نجم5033222022177003

كلية التربية األساسية/جامعة سومر400.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيميالد اياد علي داخل5034152042050116

كلية التربية األساسية/جامعة سومر379.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي كاظم حسوني عبد الحسين5035222041356145

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر391.0اعدادية النيل للبناتادبيتبارك كريم عيدان لفتة5036222022169009

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر372.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيهدى فليح حطحوط محي5037222022417018

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر361.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبياحمد غالي تركي عفلون5038232021199003

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء516.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرنا كريم محمد حكمان5039212042125028

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينبأ قاسم مذبوب عاصي5040242042110105

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء507.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعال طارق حمزه عبيد5041232042079045

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء500.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد سيف علي عبيد5042142041021010

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء495.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيليلى عبد االمير عبود حمود5043142042113033

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء495.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيسجاد حسين صالح حسين5044242041018043

كلية العلوم/جامعة القاسم الخضراء483.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الجبار سلطان عليان5045252042096516

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء470.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا ثائر خليل ابراهيم5046102042115148

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء415.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيامير عبد الخضر محمد عبد5047242041003033

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء403.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفرقان عماد رزاق علي5048232042088414

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء395.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيهاني قيس هاني علي5049322041010083
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كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء365.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد عامر صالح خلف5050192051096025

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء560.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد طارق محمد عواد5051192041122006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء554.0ثانوية العدالة للبنيناحيائياحمد علي عبود حمود5052212041044004

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء543.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيحنين محمد جاسم رضا5053142042117017

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء535.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسن علي حسين5054232042158006

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء526.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيسالي حسن عبد محمد5055112042129031

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء521.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمحمد عبد دحام محمد5056212041051032

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء513.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيغادة خالص ابراهيم مهدي5057212042139159

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء504.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ عباس عمران موسى5058232042080115

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء406.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيكرار باسم نعمه كاظم5059232051250042

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء380.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيابراهيم محمد عبد عبد هللا5060122051030002

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء441.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسنين داود راشد حمزه5061232041008031

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء427.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد جاسم عبود راضي5062232041033097

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء422.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبلقيس ابراهيم خليل محمد5063112042080025

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء404.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين حيدر حسوني حسن5064232042092038

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء412.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعباس صبري حمزه مرزة5065232041027022

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء397.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياسماء مهدي عبد عمران عبود5066232042271030

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء380.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيميالد حسين ستار نكه5067272042061066

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء371.0ثانوية المزايا االهلية للبناتاحيائيبتول شمخي جبر حسين5068232042151001

كلية علوم االغذية/جامعة القاسم الخضراء359.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيهذال حازم عبد هللا كاظم5069232041260022

كلية الطب/جامعة نينوى599.6ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيصالح محمد سعيد صالح محمد5070172041212007

كلية الطب/جامعة نينوى599.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيحسين فاضل عباس عيسى5071172041064016

كلية الطب/جامعة نينوى599.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيامير محمد اسماعيل احمد5072182041154001

كلية الطب/جامعة نينوى599.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيانوار رعد ذنون دعي5073172042280011

كلية الطب/جامعة نينوى598.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيطيبه عبد هللا شريف عزيز5074172042371209

كلية الطب/جامعة نينوى598.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسيماء حيدر الياس خضر5075172042262060

كلية الطب/جامعة نينوى598.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيانفال عبد الرزاق جاسم صالح5076172042240003

كلية الطب/جامعة نينوى597.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياسماء احمد ذنون خليل5077172042235010

كلية الطب/جامعة نينوى597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء صالح علي عبد هللا5078172042273043

كلية الطب/جامعة نينوى597.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد احمد عليوي حسن5079172042277056

كلية الطب/جامعة نينوى597.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمد ادريس حميد5080172041008255

كلية الطب/جامعة نينوى597.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسلطان علي حاجم سلطان5081172041007071

كلية الطب/جامعة نينوى597.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر حامد مصطفى احمد5082172041002022
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كلية الطب/جامعة نينوى597.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيسبأ محمدرشيد حسن حيدو5083172042382023

كلية الطب/جامعة نينوى597.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر خلف فتحي سليمان5084172041007121

كلية الصيدلة/جامعة نينوى585.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمعاذ ثائر علي حسين5085172041020116

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيمريم حسيب محمود عبدو5086172042260021

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى خالد حسين علي5087192041071064

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائينبأ سعدي مخيلف عايد5088192042369356

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيغفران عماد حميد محمود5089212042092079

كلية الصيدلة/جامعة نينوى584.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف خلف محمد ابراهيم5090172041008447

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى402.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيسجاد سالم سعدون حسن5091172051367010

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى399.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيمحمد ربيع عطا هللا حاضر5092312051004019

قسم االلكترونيك/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى382.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر معاذ نافع عبد هللا5093172051017102

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى532.0ثانوية مهد للبنيناحيائيعمار خليل خضر احمد5094172041102029

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى521.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد حازم جاسم مصطفى احمد5095172041020092

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى518.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيفهد زياد غانم ابراهيم5096172041017155

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى498.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيعائشة صالل رياض سعيد5097172042280101

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى488.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين تطبيقيياسر محمد ذنون محمود5098332051001051

قسم الحاسوب والمعلوماتية/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى434.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر اسماعيل كريم5099172051026074

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى569.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى غانم عبد الغني سلطان5100172042288168

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيراما فاضل عز الدين نظام5101172042335004

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى550.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد علي عبد هللا سالم5102202041003005

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى545.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيوديان ماهر حميد عبدي5103172042245071

قسم االتصاالت/كلية هندسة االلكترونيات/جامعة نينوى539.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيفاطمه حسين محمد الياس5104332042041026

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى444.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي سالم حميد سليمان5105172041364044

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى421.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمنذر عامر لطيف مجهد5106182041045055

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة نينوى376.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيعبد الرزاق مهند محمد طه5107132041022017

كلية القانون/جامعة نينوى398.0اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد عبد الفتاح حمد محمد5108172021009003

كلية القانون/جامعة نينوى394.0ايمن- الخارجيون ادبيعلي محمد حسن علو5109172021400142

كلية القانون/جامعة نينوى392.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد الكريم حماد عبد هللا ازغير5110312021009024

كلية القانون/جامعة نينوى377.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيطيبه نشوان حسيب عبد هللا5111172022357172

كلية القانون/جامعة نينوى364.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبيدة محمد سالم محمود5112172021017022

كلية القانون/جامعة نينوى395.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيكاظم محمد طاهر ابراهيم صالح5113172051352059

كلية التمريض/جامعة نينوى571.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد موفق مال هللا محمود5114172041068064

كلية التمريض/جامعة نينوى548.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتاحيائيزينب ليث شاكر محمود5115172042334003
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كلية التمريض/جامعة نينوى544.0ثانوية راوة للبناتاحيائيمريم حسين عبد الهادي حسين5116192042145049

كلية التمريض/جامعة نينوى543.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرحمه محمود احمد عطيه5117212042140082

كلية التمريض/جامعة نينوى543.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيرايات سعدون محمد علي5118212042157031

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائييسر احمد خليفه عايد5119132042227016

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيبراق رياض علي حسين5120212042291023

كلية الطب/جامعة الفلوجة596.0ثانوية بالل للبنيناحيائيحمزه حامد احمد ناصر5121102041055021

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي فرج حسن5122112042192034

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمريم وعد فاضل حسن5123102042103042

كلية الطب/جامعة الفلوجة595.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيمحمد طالب جاسم محمد5124192041038010

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة562.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد جاسم5125312041024147

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة561.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيرباب جابر عبدالجليل زغير5126192042199011

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة558.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيفاروق عثمان جبير هادي5127192041125026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة555.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرسل باسم طلب جسام5128192042159035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة549.0اعدادية االمل للبناتاحيائيهبه احمد حمدي احمد5129192042195114

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة544.0ثانوية السياب للبناتاحيائيتسنيم رائد محمد شهاب5130102042077025

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة544.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيهاجر كامل ثلج حمد5131192042369402

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة543.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد القادر راسم احمد محيميد5132192041011065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرؤى عادل كرجي مهدي5133192042217049

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0ثانوية السويس للبناتاحيائيايمان محمود سرحان عباس5134192042261006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيشهد ياسين محمد خليفة5135192042194061

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة536.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيساره يحيى جعفر ريجان5136192042205012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة526.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيحسن محمد جبار سلوم5137192041013013

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيفضاء قاسم مطرود حرج5138192042229079

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة521.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحسين عادل رشيد محمد5139212041273026

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة489.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الرحيم عالوي حماد طوكان5140192051007029

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة471.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيبكر خالد شاكر جوير5141192051071012

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة470.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيأحمد محروس علي محمد5142192051013007

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة444.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعلي كامل صالح سلوم5143192051009053

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة423.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقياصيل شريف احمد عباس5144132051054003

كلية القانون/جامعة الفلوجة456.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعلي نجاد ابراهيم سهيل5145192021104020

كلية القانون/جامعة الفلوجة451.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمحمد ايهاب نافع عبد الكريم5146192021070033

كلية القانون/جامعة الفلوجة448.0اعدادية اليسر للبنينادبيمحمد رافع عبيد فنش5147192021061010

كلية القانون/جامعة الفلوجة443.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيعبد هللا شلش عماش رغيان5148192021340050
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كلية القانون/جامعة الفلوجة439.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمحمد حضيري عبيد عباس5149192021104027

كلية القانون/جامعة الفلوجة431.0اعدادية غرناطة للبنينادبيوليد عبد سويدان ذياب5150192021043035

كلية القانون/جامعة الفلوجة423.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد عامر عبود جاسم5151192021013034

كلية القانون/جامعة الفلوجة454.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيبلقيس معروف احمد ابراهيم5152192042369080

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة494.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرقيه محمد عويد محمود5153102042097031

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة463.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيساره جبار عبد فياض5154192042369184

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة460.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيمريم جابر عدنان محمد5155192042187016

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة432.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيثريا ليث مؤيد عالء الدين5156192042140007

كلية الطب البيطري/جامعة الفلوجة422.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيجاسم حسين فياض جاسم5157192041009077

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة460.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا حسين علي حسين5158192021010020

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة431.0ثانوية المعرفة للبنينادبيعمار ياسر ابراهيم فرحان5159192021033015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة421.0اعدادية التقدم للبنينادبيصادق طالب فياض حسين5160192021062021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة421.0ثانوية الطالئع للبنينادبيحميد فراس غايب محيميد5161192021100004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة417.0اعدادية ابي غريب للبنينادبياحمد فراس غايب محيميد5162102021024005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة414.0اعدادية الرصافي للبنينادبياسماعيل فارس ناجي عفين5163192021012005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة414.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيبالل عبد غده عكاب5164192021342038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة411.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيحمزة محمود محجوب سليمان5165192021103008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة401.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيشعيب طالل احمد عبد هللا5166192021350061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة400.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحمزة مجيد مصلح مهدي5167192021071019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0ثانوية هاجر للبناتادبينازك عصام علي سريسح5168192022184019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة396.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا سامي مهدي حمادي5169102021022054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيعثمان خليل مطر اسود5170192021059017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة391.0اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد رزاق منسي احمد5171192021053033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمنتصر بشير عبد محمد5172192021059026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة386.0ثانوية النبوغ للبنينادبيمحمد رافع عوده حمادي5173192021039008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة383.0اعدادية االخالص للبناتادبينورهان خليل عبد الرحيم احمد5174112022112155

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة381.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبياحمد ياسين سليمان حسين5175192021104005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة379.0ثانوية الحرية للبناتادبيرنا عدنان عباس خضير5176192022192008

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة378.0اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد قاسم عبد ذيب5177192021005017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة424.0اعدادية جنين للبناتاحيائيايالف محمود سليمان فراس5178192042149012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة422.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيخطاب عامر شهاب احمد5179192041003030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة408.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينهى فرحان صلبي حمد5180192042229096

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة403.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيطيبه شامل بليص حمادي5181192042191095
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة395.0اعدادية االمل للبناتاحيائيهجران اسماعيل خليل ابراهيم5182192042195116

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة395.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيايناس طالب حماد عنيزي5183192042204011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة394.0اعدادية االمل للبناتاحيائيرويده احمد حمدي احمد5184192042195045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة393.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيزينب حميد صالح عبدهللا5185192042212019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة361.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الوهاب محمد حسين سالم5186192051009049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة354.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيمحمد رافع احمد عبطان5187192051078036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة351.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيعبدهللا صالح نوري عبد5188192051350025

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة340.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيريام خميس هادي عاصي5189192022373017

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة340.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعبد هللا عامر عبد الكريم محمد5190112021053072

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة336.0ثانوية االهرام للبناتادبيسرور محمد عباس مسهر5191192022228013

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة335.0ثانوية الصديق للبناتادبيسجى علي عادي خلف5192192022230006

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة327.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيمحمد كامل حمادي صالح5193192021343146

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة319.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيسيف سعد فرج حنفوش5194192021109034

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة393.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسحر محمد عبد شعالن5195192042175054

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.6ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد غايب عبد5196112041010131

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية597.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيعذراء محي خضير علي5197212042121144

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية596.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياوس غسان صديق محمد5198172041186014

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيناطق مجيد عبد الزهره شنه5199252041045195

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين ساجر5200142042105057

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية594.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمريم احمد حسين احمد5201192042162072

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية587.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء حسين زغير حسين5202152042054093

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية586.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى لفته عطيه خلف5203142041170053

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية585.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيصفا حسين سلمان مهدي5204212042140164

كلية التمريض/جامعة تلعفر576.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيقاسم علي كلى قاسم5205332041051083

كلية التمريض/جامعة تلعفر541.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسالي حزام عبد االمير عليوي5206212042090089

كلية التمريض/جامعة تلعفر533.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيفاطمه حامد صالح احمد5207172042238031

كلية التمريض/جامعة تلعفر522.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مصطفى سعد هللا5208172042301037

كلية التمريض/جامعة تلعفر519.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعلياء صالح علي عبد هللا5209172042273066

كلية التمريض/جامعة تلعفر519.0ثانوية المهتدي باهلل المختلطةاحيائيلقاء عباس محسن فيصل5210212042217014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر462.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسندس محمد علي حسن حسين5211172042252062

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر456.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيزكريا خليل سعيد علي5212172041115022

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر406.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب حسن حسن فاضل5213172042252036

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر402.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيايوب خليل سعيد علي5214172041115012
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كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر394.0اعدادية حمص للبناتاحيائيسارة رسول محمد يونس يونس5215172042302059

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر370.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشريفه حجي علو خلف5216332042056052

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز565.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب جاسم ياسين جبر5217162052169032

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز538.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيامير محمد شاكر عبد هللا5218162051497013

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز584.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمجتبى علي عبد هللا رسن5219162051371206

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز580.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى شهاب زاجي سعود5220162051499041

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز569.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيضحى صباح عبد جفات5221162052240029

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز567.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعباس يوسف يعقوب باجي5222162051084116

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز523.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيآية احمد ياسين بكر5223202042151003

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز516.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيهشام غالي حسن جبر5224222051068059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية348.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيابراهيم سعد طالب مرهج5225212021279002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية337.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي محسن سلطان محمد5226172041364047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية334.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد سلمان مخيلف شهاب5227212041052106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية322.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيبنين خميس ابراهيم خلف5228102042109021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية335.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعباس علي محمود زين العابدين5229172051124024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية329.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعلي وليد مال هللا سلطان5230172051143033

كلية التربية/جامعة الحمدانية471.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيوليد خالد جدوع مخلف5231172021351579

كلية التربية/جامعة الحمدانية448.0ايمن- الخارجيون ادبيعبدالستار محمد خضر احمد5232172021400120

كلية التربية/جامعة الحمدانية445.0اعدادية الزهور للبناتادبيرحمة حسين محمد دلي5233172022290018

كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد ظاهر محمد عبد5234172021350018

كلية التربية/جامعة الحمدانية438.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيعبيد رشو عبيد سيدو5235332021063008

كلية التربية/جامعة الحمدانية331.0ثانوية النور االهلية للبناتادبيامنيه وليد يونس محمد5236112022123001

كلية التربية/جامعة الحمدانية330.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيياسر عمار غازي محمد5237172021351587

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيبراء فرحان ابراهيم محمد5238172042330031

كلية التربية/جامعة الحمدانية472.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد قيس يونس عبد5239172041351723

كلية التربية/جامعة الحمدانية454.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساجده قتيبة عبد الجبار يونس5240172042357455

كلية التربية/جامعة الحمدانية412.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعبدهللا حسن خليل عبد هللا5241172041077009

كلية التربية/جامعة الحمدانية382.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيوليد محمد حميد عبد5242172041161032

كلية التربية/جامعة الحمدانية379.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمة محمود طلب مسير5243172042357298

كلية التربية/جامعة الحمدانية371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيثابت محمد فرمان صالح5244172041351178

كلية التربية/جامعة الحمدانية413.0ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيشعيب نشوان احمد عبد الرحمن5245172051199006

كلية التربية/جامعة الحمدانية392.0ايمن- الخارجيون تطبيقيعبدالمنعم عبدهللا حسين خلف5246172051400031

كلية التربية/جامعة الحمدانية368.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس رديف علي حميد5247222051307095
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كلية التربية/جامعة الحمدانية345.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد الجبار محمود عبد هللا5248172051351187

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية600.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عواد خضر5249192041003056

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0اعدادية رقية للبناتاحيائيغاده عمر نصيف جاسم5250112042069030

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد عامر احمد حمد5251192041066129

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينب سالم عادل مولود5252212042178113

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية599.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء حامد وسمي كاظم5253142042072045

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينوران نكتل محمود جاسم5254122042109176

كلية الطب/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية598.6ثانوية المتميزيناحيائيحسن محمد محمد كاظم5255132041016028

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيجمانه هيثم كاظم علي5256142042078020

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيموده ساهر عبد االمير مهدي5257102042101112

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية590.0ثانوية النضال للبناتاحيائيتبارك حارث امجد اسماعيل5258102042102009

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية589.3المنصور- ثانوية المتميزات احيائيزهراء عبد االمير مهدي عبد5259102042078084

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية589.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمود مسلم سلوم5260132041055083

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية589.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد خالد نعمه حسن5261102041016003

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية589.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر مظلوم زميم5262142042197019

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم561.0ثانوية الرحمن األهلية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا مهدي مطلك صالح5263112041211001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم557.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيرواء شاكر محمود محسن5264192042137031

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم544.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه محمد علي حسين5265122042100045

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم538.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم العذراء فاضل عباس غضبان5266132042071122

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم533.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائياسراء علي عبدالرزاق محمود5267122042084002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم521.0ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيمحمد عالء محمد نادر عبد الكريم5268112041035008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية النهار للبناتاحيائيمريم احمد حسن شايب5269112042127053

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم517.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسارة جاسم محمود رحيم5270262042148026

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيمحمد صباح صالح خليل5271212041072009

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم515.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيشهد خالد عبد الكاظم حسن5272102042105021

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم513.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياحمد صالح مردل جسام5273192041010005

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم513.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد سعد زيد حبيب5274212041054008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم511.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيمجتبى مرتضى سمين أبراهيم5275212041036032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيمحمد ياسين محمد خلف5276192041096012

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيحمزة حافظ حنش محمد5277212051023015

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم502.0اعدادية النور للبنينتطبيقيزيد ياس خضير حمدان5278122051026023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم500.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيصالح محمد ناجي سرحان5279112051022018

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم497.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمدين يونس خليل جازي5280202051250066
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كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم495.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعمار مرير محمد فرحان5281192051062018

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم461.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشهد علي محمود حسين5282212042190037

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم442.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينور الهدى غانم حميد ابراهيم5283112042114110

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم440.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي احمد محمد ياسين5284142042076103

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم438.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد المهيمن محمد لطيف محمود5285182041127037

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم434.6الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيلجين صالح كاظم برجس5286102042100095

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم434.0ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيحيدر يوسف رؤوف محمد حسن5287142041058004

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم427.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزينب عبد العالي جاسم عبيد5288142042099026

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم424.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرفل احمد رياض اسماعيل5289142042086020

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم411.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء صبري شمس روكان5290142042111071

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم408.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر شبيب علي5291142041178007

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم413.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينتطبيقيمخلد صالح نوري عبد5292192051350041

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم394.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيصفا نشات جعفر كاطع5293102052123011

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم377.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي عبد الكاظم حسن ناشي5294272051004047

كلية علوم الطاقة والبيئة/جامعة الكرخ للعلوم370.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقياحمد صادق محمد خلف5295102051032002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم479.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيام البنين كاظم عيدان زبير5296112042091002

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم469.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء محمود اسماعيل ياسين5297212042140107

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم450.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيبراء ناجي تركي عبيس5298212042100024

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم444.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد علي حسين راضي ساهي5299232041042172

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم435.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمحمود ثعبان محمود كاظم5300142041034023

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم424.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد عبد الستار فرحان عبد5301192041011110

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم414.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم هاني ياسر راضي5302102042093032

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم397.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيوالء رعد نوري مهدي5303112052104022

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم385.0اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد طالل محمد رشيد5304102051014009

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم384.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيرمضان علي لطيف سعيد5305212051068009

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت502.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيحوراء مالك عبد كاظم5306112042118012

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت498.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيضحى ابراهيم وسمي دهش5307112042112068

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت495.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيايوب فالح ريكان هتيمي5308192041003023

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت484.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمصطفى فاخر عوفي خليفة5309152051011107

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت520.0ثانوية الراية المختلطةاحيائييونس طالب حسب هللا احمد5310212041021019

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت487.0ثانوية الراية المختلطةاحيائييوسف طالب حسب هللا احمد5311212041021018

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت472.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيدانيه احمد علي عبدهللا5312122042110029

قسم تكنولوجيا االعالم/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت415.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد هللا يحيى اياد يحيى5313112051016078
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كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت556.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيزينب طالب حسين صالح5314212042163004

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت546.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمريم رياض حسين احمد5315122042020085

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت544.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياميمه عمر هادي صالح5316192042298003

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت532.0اعدادية األمل للبناتاحيائيسبأ سليم علي جواد5317112042065106

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت513.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيرقيه بالل محمد علي5318102042101049

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت504.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى يوسف داود صائل5319202041009088

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت501.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعلي حسين حرج محمد5320212041278073

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت451.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيخديجه احمد خضير حسون5321112052071011

كلية المعلوماتية الطبية الحيوية/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت439.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى صباح كاطع موسى5322142051017100

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت428.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيرقيه وليد لطيف عبد5323112042114044

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت423.0اعدادية االمال للبناتاحيائيخوله رائد هادي عبد هللا5324112042070035

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت414.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيغفران عبد الستار جبار حسين5325132042098116

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت393.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايات امير صاحب صادق5326112042110005

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت391.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجا محمد رشيد غزال5327212042138095

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت388.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينبأ فالح عباس فاضل5328112042082047

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت388.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب علي عبد علي محمد5329152042040081

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت415.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيام البنين جاسم مهدي عويد5330152052048003

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت378.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد علي5331132051030053

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيلؤي مشتاق ياسين عبدين5332202041259224

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية580.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب محمد صبحي عبد هللا5333202042382055

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية579.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم احمد مجيد وادي5334182042182094

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء محمد يونس جرجيس عبد هللا5335172042241031

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية شفق للبناتاحيائيمريم محمد جمعه غني5336202042145037

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه قصي علي يوسف5337312042063086

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد عبد الكريم حمود5338192041007082

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية578.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيريان تحسين ياسين حسين5339202042355030

كركوك/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الشمالية577.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمران محمد خلف علي5340192041026042

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية515.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيمسره حكمت سعدون نعيم5341312042037019

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية497.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمه فيصل حسين محمد5342172042381012

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية492.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه سمير محسن علي5343172042232050

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية488.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيزيد غانم صالح علي5344172041011069

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية495.0ايمن- الخارجيات تطبيقيفاطمة شهاب رضا حسين5345172052401028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية492.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبيداء علي منفي عكاب5346172042277024
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قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية433.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيدالل صالح مصطفى جرجيس5347172042286073

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية584.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه زياد احمد عبد5348172042231021

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية581.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسراء موفق عبد هللا عبد الجبار5349172042330065

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيزكريا يوسف احمد صالح5350172041007064

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدالل ازهر عبد محمد5351172042321020

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقياسراء مرعي حسن علي5352172052236002

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية355.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيرياض احمد حازم محمد علي5353172051017046

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمود عبد الرحمن محمد نايف5354172051011096

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية386.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيزهراء ميسر شعبان حمدي5355172052371034

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية533.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيشيماء يوسف عبد هللا علي5356202042341068

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية510.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيروان ليث نجم عبد هللا5357202042102027

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسلمى سامي نجم عبد هللا5358202042130017

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية445.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيامل محمد وهبي نور الدين5359202042118031

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر شكور قنبر5360202051001064

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية518.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيساجر صالح عبد هللا سلطان5361182041054016

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية501.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائياحمد باسط ابراهيم عباس5362192041343006

قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية483.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عدنان مولود رسول5363202042344050

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية436.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينبأ احمد حسين صالح5364202052138038

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعمار قيس شحاذة عطية5365202051003050

قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية365.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيحوراء قلندر محمد كوثر5366202052148007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية582.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيميادة محمود حمود عاشق5367172042235122

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيمناهل عبد هللا فتحي عبد الرزاق5368172042251139

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية581.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيخضير دحام عبيد خضر5369172041007059

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية578.0ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائيعمر جاسم عطيه خلف5370172041154008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية577.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار عمار نصيف جاسم5371202042160100

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.9اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء خزعل عبد الرحمن رجب5372172042286118

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيطيبه رياض محمود عبد هللا5373312042067022

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائينخوه سالم محسن احمد5374172042353067

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائييونس عباس محمد يونس خضر5375172041121049

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفهد عبد الرحمن حسن منور5376172041008285

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيوسن محمد ويس حبش5377172042371318

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيملكه طارق عبد القادر محمد5378172042290173

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء صالح عواد صالح5379172042357051
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسيف احمد عبود احمد5380172041008153

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحسان طالل جوهر عبد هللا5381172041017007

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد محي الدين ايوب5382172041092010

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيريمان محمود احمد جاسم5383172042231133

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمالك صهيب حمزه حسين5384172042286232

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهاب هالل علي5385112042192033

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر تموز محمود صالح5386172041015075

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيشكرية محسن مصطفى محمد5387172042261046

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائينبا طه عيسى عروه5388182042199026

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.4ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيغفران احمد حازم ذنون5389172042330084

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيانمار عدنان عبد ابراهيم5390172041350067

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعائشه حسن علي حمد5391182042144022

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعبد الكريم عماد شجاع ابراهيم5392212041278059

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية523.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيحال طارق ياسين ملوش5393172042338013

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية522.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيساره فنيش رجه عمر5394192042151021

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية518.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأمامه حازم يونس سليمان5395172042357006

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية515.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائياسراء اياد وعد هللا محمد5396172042301009

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية507.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيحال جالل فايق شحاذه5397122042108016

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية575.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياحمد صالح عطية حسين5398202041250011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية570.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيياسر خالد تمر طارش5399202041250158

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية569.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر احمد عمر محمد5400172041005051

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائيعمر عدنان كريم عبد هللا5401202041304095

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية568.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيتهاني عبد الجبار يحيى قاسم5402172042286065

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية567.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيفرحه عمار مهدي صالح5403172042041012

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل دريد مجيد احمد5404172042357259

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيسعدون سليمان حسن زوراو5405202041308018

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية565.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور ضياء مالح حمود5406212042140242

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية564.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبان سعد محمود وهب5407172042232028

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائييونس ملوك فنش جاسم5408182041070056

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه ايدن صادق جعفر5409182042244038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم زهير محمد صالح5410172041008011

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيزينب قيس حواس موسى5411192042162038

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد ضامن حسين عليوي5412182041277004
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كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية561.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيقحطان سعد جاسم محمد5413202041250124

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائييوسف سعد نايف احمد5414212041007138

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية560.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسن عالء محمد كاظم5415172041028050

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية576.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائياحمد سرمد فكرة محمد5416202041399002

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيإبراهيم محمد مجيد علي5417202041049001

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيخلود موسى زين العابدين خلف5418202042164003

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0كردية- ثانوية هوزان للبنات احيائيجيا هيوا محمد غريب محمد الو5419202042333022

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية534.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيميناء خالد احمد متعب5420212042111032

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية533.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينور احمد مصطفى علوان5421202042124103

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية531.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيحنين صباح عبيد ساير5422192042189047

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية526.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيجوانه نريمان حاتم سعيد5423202042106016

قسم تقنيات التمريض/كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية520.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور صباح علي جاسم5424192042173044

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية574.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيلقمان محمد عبد الرحمن ابراهيم5425182041002076

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية573.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعمار ياسر حميد ماجد5426182041003026

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية571.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيعلي خلف محمود عبد هللا5427182041013009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية563.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيهناء زامل محمد وسمي5428102042108110

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية562.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيعلياء اسماعيل سرحان حسين5429192042189141

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسين علي رعد علي5430172041028057

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد حسين جدوع علي5431172042357546

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية558.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائينكتل يعقوب احمد جاسم5432212041065135

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيحنين عبد هللا عياش عدوان5433312042063028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية556.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيأزل فالح محمد صافي5434172042235001

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا مطلك عبد هللا محمد5435172041359009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية555.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسين قاسم غالب داغر5436152041006034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد احمد سعدون مزبان5437212041003139

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية554.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيتسامر رجب احمد اسماعيل5438182042145005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية553.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيروسم فاروق عبدهللا محيميد5439192042189081

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية552.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيعبد العظيم عادل خشان اسماعيل5440212041070028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد قاسم صالح5441172041008199

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيحماس عبدالستار فرحان عبد5442192042383050

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيصفا مجيد احمد صالح5443182042242104

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعلي خالد حسين علي5444192041337078

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيعلي عزيز ابراهيم علي5445212041262012
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(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعمر محمد عبد حسين5446172041059062

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية547.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم عبد علي تقي عبد علي5447212042139191

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه صباح محسن حمادي5448192041009041

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيشالل عبد هللا عطاوي عبد هللا5449202041015016

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيقبس عبد الرزاق ياس خضير5450212042147113

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد الرحمن جعفر محمد خلف5451192041015035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية544.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيريام صباح مهدي كاظم5452212042091071

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيفاطمه قحطان سمين محمد5453202042334210

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية543.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيدينا عامر عبد علي5454212042292031

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرسل خالد عبد الرزاق ناجي5455202042109032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيمرتضى احمد فاضل عباس5456212041264034

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيارام نوزاد محسن مراد5457202041262015

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية542.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ خضر محمد سليم5458202042188025

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية541.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد العزيز فيصل اصلبي خلف5459172041007092

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف بشار ذنون يونس5460172041007199

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيدالل ربيع عطا هللا حاضر5461312042047070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية540.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد علي عبيس5462232041034046

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية539.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمصطفى حسين احمد علي5463182041003049

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور ضياء عبدهللا هزاع5464192042188136

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية538.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائياحمد غانم محمد حسين5465322041060006

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيعثمان خليل حمادي علي5466172041361005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية537.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد السالم محمد ماجد5467182041065019

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعمار عبد هللا محمد حسين5468202041006043

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية536.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيخطاب عمر سرور جاسم5469212041087033

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية559.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعثمان صبار رميض فرحان5470192041032034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية557.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيضحى حسين علي مطر5471112042068055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمخلد طه علي عنزي5472192041011121

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية551.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمئاب جرجيس محمد ناظم جرجيس5473172042357702

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية550.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيلطيف نصيف جاسم محمد5474202041022093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد عبد الرزاق عواد5475192041004026

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية549.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعلي امير حمود احمد5476212041039040

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعمر يونس يوسف عجيل5477212041205012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية546.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيميس عالء ابراهيم رجا5478192042173041
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية545.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيربى حميد اسماعيل فياض5479192042173016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيبشائر علي حسين علوان5480212042139043

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد المالك حسين محمد علي5481172041351374

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية310.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائياحمد يونس احمد عبد الحميد5482172041358006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية390.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيكرم ابراهيم ضامن مجيد5483312051024045

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية374.0اعداية المعراج للبناتتطبيقييمامه محمود مظهر خميس5484102052113036

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية319.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد علي هادي سليمان زينل5485172051124049

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية307.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيمنار خالد جمال احمد5486172052301039

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييونس احسان نائف مصطفى5487202041005069

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية359.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب علي حميد رشيد5488202042140031

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية358.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيطيبه ياسين صالح حسين5489202042154059

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية350.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعمر عبد الحميد احمد جاسم5490202041003076

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية347.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيريام محمود متعب نايف5491192042369169

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية341.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيساكار فيصل جمعه جبار5492182042383065

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية340.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيطه خلف حسن خورشيد5493202051259089

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية364.0عربية-اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعمر احمد جليل خلف5494202041259199

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية312.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياحمد صالح يوسف داود5495202041022011

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية309.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيسجاد علي عبد زيد هادي5496272041040009

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية العدل للبناتاحيائيراحيل عالوي زعيلي شافي5497192042174013

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0اعدادية االيمان للبنينادبيعبد الوهاب رافع جبر عليوي5498192021063023

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0ايسر- الخارجيون ادبيسجاد مصطفى خليل اسماعيل5499172021402057

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد احمد عبد محمد5500172021350168

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية304.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيلقمان حماد علي ابراهيم5501192021028031

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية328.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيثامر صبحي ادريس عبودي5502172051015014

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد لقمان قاسم احمد5503172041124150

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية347.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيايسر عالء جاسم حسن5504192041125013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية327.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيجعفر رضا نجم عبد5505122021206011

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0اعدادية الفرات للبنينادبييوسف محمد والي حاشوش5506202021007071

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية314.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعمر كريم عزام هزاع5507192021026024

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية311.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيوليد خالد عزيز عباس5508122021208056

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0ثانوية الشهباء للبناتادبيايالف ذياب احمد حسين5509202022106012

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية303.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيحوراء محمد عبد الرحمن خورشيد5510202022148010

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية457.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي جاسم ابراهيم حسين5511212041005095
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية335.0ثانوية حطين للبناتاحيائيآية جليل ابراهيم شكور5512202042133003

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية317.0اعداية المعراج للبناتادبيهدى عبد الرزاق حرج عباس5513102022113074

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية326.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر محمد عبد الحسين كريم5514112021009039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية315.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيعمر محمد رشيد حميد5515102021210040

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية310.0اعدادية بلد للبنينادبيهادي علي حسن هادي5516182021006039

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية309.0ثانوية الجماهير المختلطةادبيمحمد مقداد محمد احمد5517182021015017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية308.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيدعاء فاضل كريفع حسين5518212022097028

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية307.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى محمد عبد خميس5519212021038138

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية306.0ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيرنده مجيد نصيف جاسم5520182022348005

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية332.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيريام خالد عبد محمد5521182042189015

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 581.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن رعد كاظم حسن5522252041205028

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد األمير نعمه داود5523222042141198

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيآمنه رعد خليل عبد الرضا5524232042115003

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات رسول حسن اسماعيل5525242042134018

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 579.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين حيدر علي حسين5526232042144014

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيمصطفى تركي احمد حسين5527182041342091

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينورة مهند محسن دعيس5528232042092239

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد جعفر علي حسين5529152041071007

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي ياسين طه5530232041007052

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية السوق للبناتاحيائيجنان عبد الجليل واوي شيحان5531222042209038

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين علي معن هارف5532152041005033

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد داود5533272041009106

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسميه ليث عبد الحمزه محمد5534232042142198

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 576.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشهد علي كاظم محمد5535132042107093

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيآيه سمير حميد حسين5536212042107006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسن كاطع حسين5537252041206006

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية القرنة للبناتاحيائينورالهدى رزاق هاشم سركال5538162042154049

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيمريم محمد حسن عواد5539102052221033

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيزينب ثائر عسكر عبادي5540242052104009

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد عدنان كاظم عكلة5541242051005021

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 455.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرسل كاظم توفيق صخي5542222042128034

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 446.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيقاسم محمد فاضل سليمان5543172041124118

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمؤمل سعيد صادق ناصر حسين5544112051058142
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قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد حسن مصطفى ناصر5545162041084100

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعبد الرسول عباس فاضل عباس5546212041042013

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 515.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد لؤي حسن طالك5547212041005145

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد مصطفى ناصر حسين5548222041058132

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 496.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمصطفى جواد كاظم اكرامه5549222041274049

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 494.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيامجد عبد الرحمن ابراهيم عباس5550212051007010

قسم هندسة تقنيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 487.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسن علي عبد هللا خضير5551252051205020

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيظاهر فهد حبيب محمد5552132041019007

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحسن علي طالب عبود5553212041272069

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 486.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيقائم شهيد عطشان عواد5554222051013053

قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيمحمد هاشم شريف محمد5555272051018042

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 502.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيرغد حيال حوشان عائد5556222042183036

قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيايات مهدي دعبول سلمان5557252052097002

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 361.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقينور الهدى طالب حسين جاسم5558232052114022

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة/المسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكلدران عبد الغني حسن عتو5559172042273071

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 343.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم مخلص انتصار قاسم5560232042122036

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 350.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمنتظر محمد إبراهيم محمود5561232021001070

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 324.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد ثائر هاشم محمد5562142021019148

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيحوراء قاسم محمود داود5563212022224001

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 578.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيعبد الخالق جواد عليوي حسين5564232041166026

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 565.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيداود فؤاد كاظم جاسم5565122041205019

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيشروق ضياء نايف شرجي5566232042131053

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية حلب للبناتاحيائيرواء سالم حسين حمادي5567242042107051

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزمن خضير عبيس جازي5568232042093067

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائياحمد اسعد خضير عباس5569132041002001

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيزينب ضياء نايف شرجي5570232042131039

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمديحه محمود احمد مصطفى5571112042080126

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغيداء صالح مهدي ماشي5572232042092186

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيبشرى عبد الخضر عبيد مزعل5573232042105008

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعبد هللا محمد سعود كاظم5574232041010066

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرغد أحمد ناصر حسين5575272042081042

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 557.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآمال سلمان جاسم محمد5576252042096004

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيحذيفة عبد الستار عبد هللا عبد5577112041203050
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قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية حماة للبناتاحيائيدعاء يحيى علي فرحان5578112042084059

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأمنه طالب اسود الطيف5579192042217012

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهويده جمال عبد حمادي5580192042193131

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيبنين خالد حلو عباس5581232042108011

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن عبيد جبر5582112042080057

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 582.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبراق علي عبيد عبد هللا5583272042086006

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 580.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياريج فالح عزيز علي5584212042140004

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 577.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمالك حيدر حبيب ظاهر5585232042142294

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول عدنان محمد سعيد5586252042062158

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبه حسين يوسف صادق5587252042100557

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيوالء حسن جاسم سرحان5588252042110061

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 574.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيسالم حسين عزيز خلف5589262041059045

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 573.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغفران جواد كاظم علي5590242042139108

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيسرور صباح تايه محمد5591232042107064

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 572.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيورود حسن جواد كاظم5592252042101235

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 570.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه باسم محمد عبدال5593182042232007

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 566.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينبأ هيثم حسن محمد5594252042056320

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية البطولة للبناتاحيائينبأ رعد انغيمش جياد5595102042110106

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 563.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى سعد نايف احمد5596212041007118

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيمنتظر حازم رزاق هاشم5597222041049048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 562.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عساف جاسم محمد5598292041003175

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور الهدى مهدي عويد روضان5599222042204211

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء عباس يوسف كمر5600272042064079

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء ياسين طه خليل5601212042140110

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيايات هاشم صالح مهدي5602272042071005

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 561.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه صباح هادي خضير5603232042142256

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ هاشم موسى كريم5604252042084686

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيريام نزار محمد حسين5605232042121048

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيتبارك تحسين طه مسلم5606242042080025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيطيبه عثمان حسن حسين5607232042125062

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 558.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرقيه محمد عطاهللا مخلف5608192042369157

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية الغدير األهلية للبنيناحيائيعلي احمد حسين عرمان5609152041019012

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 535.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا حسين صبحي موسى5610212041020026
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قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي حسين5611232042144076

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 514.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيدانيه ماجد عبد الحسين هاشم5612122042094087

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل ستار عبد جبار5613252042062390

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 513.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين فاضل طه احمد5614232042088087

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 510.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عباس حسن علوان5615112042076072

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 509.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيزهراء اعالن دوهان هادي5616232042211004

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبراق صباح عبد الكاظم اسود5617272042160061

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 507.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشهد محمد راهي عباس5618252042059561

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 575.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزينب بلكت حميد علي5619272042086015

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعذراء خالد حسون زيدان5620272042103026

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 551.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيرضا عبد الحسين علوان ناصر5621152041006043

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا نافع عناد زيدان5622112041005068

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 541.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيديار ستار عوفان غزيل5623222042207018

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيدانيه علي خضير نعيم5624272042060085

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 539.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبشرى عدنان كاظم داود5625272042056079

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزهره عبدالستار عبدالكريم فندي5626192042194050

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيغدير جودت جاسم ولي5627182042244036

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء علي مهدي صالح5628212042102067

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 559.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء نعيم كريم كاظم5629242042094057

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيضحى صفاء ابراهيم يونس5630102042120072

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن زباله جاسم محمد5631242041076027

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمصطفى مؤيد لطيف عبيد5632242041200102

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 550.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسين عبد الكريم فياض حسين5633112041025015

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرقان صبار حبيل شاهر5634252042096434

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيبارق علي هاشم ابراهيم5635232041178005

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيرسول سالم عبد الرضا هزاع5636162041033015

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيهمام طه اعلي كاظم5637232041282113

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 530.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيصبار حمود منيس مفلح5638172041210012

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيفهد حزام فيصل صحن5639222041098142

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0ثانوية المودة للبناتاحيائيميسم محمد شاكر فرج5640212042132049

القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 526.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيساره فاضل عباس داود5641212042134055

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس سعدون هادي بصل5642242041005083

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيطه نوري لطيف عبد5643232041002125
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قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0اعدادية السنية للبناتاحيائيكافي مغيطي ياسر غباش5644242042102250

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 512.0اعدادية النور للبناتاحيائينور عقيل جميل عبد الحسين5645242042095147

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمروة نبيل طعمه علي5646242042191046

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيبنين كامل جواد كاظم5647252042193036

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره عبد لفته5648252042059405

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 503.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيزهراء حسين جبير هدوان5649242042164016

قسم تقنيات التمريض/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 498.0اعدادية واسط للبناتاحيائيحوراء رزاق ضيهود مهدي5650252042066017

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 569.0ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيشهد رافد علي عبد5651292042076021

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 547.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين خلف سوادي نايف5652292041003060

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم عباس عبد جاسم5653252042097189

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد هللا سعد محمود علوان5654212041002082

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيمريم عباس حسين مهدي5655252042057034

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 528.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمنتظر حسين جاسم سعد5656242041011078

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 525.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم ضياء سعد حنتوش5657252042108238

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 522.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب هاشم مجيد حسن5658182042175032

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيمصطفى اديب حمد كريم5659212041023083

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا حسناوي حمدي عبد الرزاق5660192041041029

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 520.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيغفران صالح هالل وزار5661292042160139

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 519.0اعدادية الفلق للبنيناحيائياسامة مؤيد نوري حسين5662212041023009

السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 518.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي عبد العظيم زغير عمود5663142041011109

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 517.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيمنير سعد ضاري حسين5664102041011076

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 511.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جميل عبد كاظم5665242041001060

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 505.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيباقر كاظم سرحان جتول5666222041099006

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 490.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب مهدي حميد عزيز5667262042104098

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 488.0للبنات (ع)ثانوية موسى بن جعفر احيائيرقيه صباح سلوم عبد الزهره5668232042149023

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 560.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيوسام ستار مهدي كريم5669112041025067

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 556.0االهلية للبنات(ع)ثانوية السيدة رقيةاحيائيانوار سعيد موسى جعفر5670272042143001

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 546.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد الصادق قاسم غالب داغر5671152041071308

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى رشيد صبهان علي5672212041005157

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 543.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيكرار صياح نطاح عبيد5673242041035121

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية عشتار للبناتاحيائياية ياس خضير عباس5674232042125020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 564.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينبا حسين حميد قاسم5675122042107213

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر علي عبد االله عبد الساده5676122041026063
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النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 555.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره قاسم محمد علي سعد5677252042062784

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جاسم عبد مجيد5678212041004085

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 552.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياضواء دريد صبيح صاحب5679252042056028

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 549.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيتبارك سعدي عبد الحسين عباس5680182042375006

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 548.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد مجبل داود عبد5681212041033011

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 545.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمصطفى خليل ابراهيم عبد هللا5682212041001081

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 544.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعباس محمد يونس سعيد اسالم5683172041118037

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 542.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيباقر احمد كاظم علي5684152041006011

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 540.0اعدادية هند للبناتاحيائيغسق قاسم محمد دخين5685112042079057

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 538.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمسلم جواد عبد الكاظم منصور5686252041010164

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 537.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد مطو فشخان بيجو5687172041351102

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 536.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة لبيد صالح مهدي5688112042076130

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 534.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيانور امين قولو خلو5689332041052007

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 533.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيفيصل مصطفى كباشي دخيل5690222041091151

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 532.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيابراهيم علي نجدي عبود5691232041020011

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 531.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم علي حسين احمد5692212042090152

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.2ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد قاسم تركي عايز5693232041021113

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 529.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد الباقر ليث محمد عبود5694232041032059

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيأسامه رحمان مجباس نجم5695232041192002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيات  حمزه بيهي محمد5696232042092012

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم علي خضير5697252042170527

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 554.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمنتظر عباس رشيد خميس5698212041003173

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيدانيال عصمت عصام كاظم5699192042383060

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية السما للبناتتطبيقيازل عماد حمدي حسين5700272052083001

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 339.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيانوار ساهر صالح محمد5701242042220079

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيضرغام فليح حسن خسارة5702242041071040

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0ثانوية الكرار المختلطةادبيمخلد سمير سلمان خضير5703112021165013

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 330.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعباس شوكت أمسير حمدان5704152021018052

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد عمران كعيد عبد5705142021037092

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعباس علي عجمي عباس5706112021057033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء عبد الواحد جبار خالوي5707142022134041

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيلينا فالح جاسم محمد5708112022104063

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية الفلق للبنينادبيحاتم غسان حاتم محمود5709212021023015
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0ثانوية الصباح المختلطةادبيبندر عماد عبد االله بندر5710212021240002

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمحمد مالك كاظم عبد5711122021170042

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0ثانوية الجامعة للبناتادبيبراء عبد هللا كريم علوان5712102022091007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيهشام صالح علي نور الدين5713122021202222

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 315.0ثانوية االحسان المختلطةادبيسجاد حسين منصور عطيه5714212021265005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0اعدادية االنصار للبنينادبيضياء سعد عبد الرحيم عبد الصاحب5715132021003031

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 338.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين سعدي عمران محمد5716232042127012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 331.0اعدادية العامل للبنينادبيحسين اكرم شاكر محمد5717112021015016

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 326.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيساره رابح حسن محمد5718212022151035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 320.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيوفاء شهيد فالح جياد5719142022067147

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيمحمد حميد عواد كمر5720112021201055

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 318.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين كريم عويد محمد5721142021201082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 317.0اعدادية الفارابي للبنينادبيحسن كريم محمد خضير5722112021002007

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسماح جاسم محمد عبد هللا5723142022067081

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه عقيل عبد الساده زغير5724112022076092

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0ثانوية االسوار للبناتادبيغاده عمر عبد الكريم ابراهيم5725132022076035

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 312.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيوسام محمد صاحب زعيان5726232021073031

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 311.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيمريم احمد علي حمود5727262022111051

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 337.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيمحمد جاسم محمد صالح5728212021270041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينبأ جالل صاحب عذاب5729122022230030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيوفاء كاظم هادي عبود5730252022080114

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0اعدادية المسيب للبنينادبيامير قاسم حميد عبدالكاظم5731232021009016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيياسر يحيى فهد علي5732232021253178

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0اعدادية بغداد للبناتادبيحوراء زينب محمد جمعه نجدي5733102022117016

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 323.0ثانوية االنصاري للبنينادبيمقتدى سعدون صالح هادي5734212021080019

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 319.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعبد المهيمن فالح محمد علوان5735112021180091

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 313.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمرتضى فالح حسن هادي5736142021015105

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 310.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيمروه حميد حسين فيصل5737212022292041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0ثانوية الوطن للبنينادبيعز الدين وليد خالد مهدي5738212021079021

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 309.0ثانوية الطاهره للبناتادبياستبرق ماضي ياس مثكال5739112022098002

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 308.0اعدادية بلدروز للبنينادبيمحمد مجيد ابراهيم كرحوت5740212021007043

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 305.0ثانوية الحريري للبناتادبيتبارك احمد اسماعيل عبد الرحمن5741142022137009

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 300.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد حسن محمد علي سعيد5742272021150084

207 من 174صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 301.0ثانوية المعالي للبناتادبيريتاج اسماعيل سالم مجيد5743142022127027

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 316.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينرجس عدنان جيجان جاسم5744242042092118

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 334.0ثانوية االحرار للبنينادبيالحمزه عبد الكريم سلمان داود5745112021051007

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 322.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيمؤمل رعد جاسم فرحان5746132021031021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 307.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعلي مثنى صالح ابراهيم5747112021059058

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى587.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه نزار مهدي حاوي5748142042100123

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى584.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيطيبه مثنى مجيد حميد5749142042117051

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.9الخضراء- ثانوية المتميزات احيائيأكنان لؤي محمد علي5750102042100011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم طاهر علي رشيد5751212042138143

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى582.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسيف هللا قاسم ضياء محمد5752142041018076

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الجهاد األكبر للبنيناحيائيعلي محمد رحيم صالح5753132041013011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيميمونه قصي كريم حمد5754112042133060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم حميد احمد حمزة5755112042083060

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الهدى للبناتاحيائييسرى صفاء خليل ابراهيم5756122042106126

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيبتول رافد محمود علي5757142042135008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب مزاحم زكي عبد هللا5758132042079025

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية زمار للبنيناحيائياكرم احمد خلف حمود5759172041103014

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية فدك للبناتاحيائيسحر شاكر جاسم عجيل5760212042156047

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيكوثر قصيد غضبان مال هللا5761212042097103

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيريم لؤي فليح حسن5762192042267011

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيجمان فرات كمال محمد5763212042137044

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسميه فوزي محمود مراد5764182042176127

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيامنه حسن هادي مهدي5765122042136001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم مصطاف5766212042105052

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس جمهور زغير عباس5767152042040133

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيياسين منذر مهدي عبد5768212041021017

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائينبراس جسام مصلح حمد5769192042133055

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى580.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسين عماد جاسم محمد5770212041012038

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.2ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد فاهم طالل5771142042094071

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحفصه عبد محمد عبيد5772232042271163

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى492.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيطه عبد الكريم فاضل فرحان5773112041005046

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى490.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيفراس حامد يوسف حمزه5774212041260009

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى480.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد االمام مهلهل5775222042128089
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قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى474.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيالوليد خالد علي حسين5776182041127006

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى472.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيزينب حسين علي محمود5777122042096019

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى420.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد العزيز عادل عيسى زيدان5778112051018072

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتاحيائيتبارك اركان عدنان ملغوث5779152042062003

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحال عباس ابراهيم حوران5780112042076037

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيحسنى صالح سليم غيدان5781212042092026

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيبتول قاسم عباس عبد5782122042113006

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيرهام صالح متعب نايف5783192042385010

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية سومر للبناتاحيائيطيبة حامد وسمي كاظم5784142042072083

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى559.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن حسن منور5785172051008014

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى545.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيزينب حيدر شاكر كريم5786152052050013

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمحمد علي مطر حسين5787102051041034

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيالحمزه حازم ستار حسين5788102051020039

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي فليح سالم5789162051394016

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيليلى قيس فوزي رمضان5790102052099012

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى384.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيماهر هشام فاضل حمزه5791142051019075

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية الرتاج للبناتتطبيقينور الهدى كمال علي عبيد5792142052121018

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد الصالح خالد عمير نجرس5793112051019003

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى471.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد مؤيد عبد الرضا حسن5794142041022089

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى434.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن خضير صالح5795172041084040

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى366.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد داود5796112051041023

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيسعد فؤاد خضر حمزه5797112041204026

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيحيدر ضياء حسين قنبر5798112051203069

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعبد المجيد قتيبة عبد المجيد عبد الرزاق5799102051003030

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعبدالرحمن محمد سرحان عشوي5800192051341048

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى433.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيتبارك اكرم محمد جواد5801102052118008

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى406.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمصطفى وسام فيصل جاسم5802142051013077

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقينجم حسين نجم عبد هللا5803112051156074

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي عالء حسن علوان5804122051002045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسين شاكر خاجي غضيب5805152051008020

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى487.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر حسين علي خلف5806172051351337

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد سامر سلمان جابر5807162051359087

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم علي رسن5808122052098045
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قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى403.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي عادل فرهاوي نجم5809142051019060

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيكرار عبد الوهاب جابر ناهي5810142051050023

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد فخري حسين سالم5811192051009073

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيريام احسان فاضل عبد الخالق5812142052125016

قسم هندسة تقنيات المساحة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعبد الواحد يوسف عبد حسين5813142051030032

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى441.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيعلي عبد االله شاكر جاسم5814132041022026

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور نبيل خزعل حسين5815212042098236

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية األمل للبناتاحيائيغفران عاشور علي مطر5816112042065132

قسم هندسة تقنية المواد/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقييقين صفاء فرحان مجبل5817192052189029

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الملك هشام عبد العزيز مجيد5818132051029043

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى371.5االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي مقداد مسلم هادي5819132051010059

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى359.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد كفاح عبد الرزاق فاضل5820102051020196

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيهمام حسين سلمان علي5821112051033041

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعباس عبد الصاحب عبد الوهاب احمد5822132051011025

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى522.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايه بهجت حميد رشيد5823212042226011

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرحمة احمد حسين عباس5824142042132035

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيفرح محمد خليل ابراهيم5825122042230121

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائييمام يحيى ابراهيم محمد5826112042068108

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء محمد داخل دحام5827122042094125

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيسبهان ظاهر سبهان مهوس5828182041137010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيديار شوقي نخش مخيلف5829102042107010

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرحمه باسم منصور عبطان5830232052114009

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيحيدر غسان حميد عبود5831142051036026

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيطارق حذيفه طارق خليل5832122051030064

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم قاسم بالسم خلف5833142022099078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي خلف ريحان غضبان5834102021022068

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد قيس عبد الكريم محمد جواد5835142021037204

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيطه اسماعيل كاظم حسن5836132021024054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي هاشم كاظم حمزه5837122021202150

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية السياب للبنينادبياسامة فاضل عامر شجز5838112021028011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى412.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي احمد مرير عيسى5839122021036015

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزمن الرسول بالد خليل فيصل5840112022104033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الرواد للبنينادبيخالد سالم ابراهيم فاضل5841212021077048

207 من 177صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيأزل عباس حكومي خضير5842112022095001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي جاسم حميد مهدي5843212021016008

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيكرار عباس كاظم رسن5844112021202054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى حامد خليل ابراهيم5845102021027066

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية طه للبنينادبيعلي خليل ابراهيم شاكر5846142021177100

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية دجلة للبناتادبيساره فرحان عبد هللا فرحان5847102022095040

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسن محمد ساجت صبر5848142021045005

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد حسين حميد عودة5849132021012103

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء طارق سلمان جبر5850152022040049

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيحسن باسم علوان حريز5851142021200039

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية باب العلم للبناتادبيساره عبد الرحمن محمد صالح5852122022123019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيساره حافظ صبري حافظ5853102022220023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الغسانية للبنينادبيطه منذر طه عبود5854262021156031

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيسجاد عيدان علي عليوي5855132021252053

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيفاضل عبد حسين سعيد5856142021050024

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيتبارك محمد عرار والي5857142022139012

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية االعتدال للبناتادبيديانا احمد حمودي توفيق5858132022077019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيزهراء طالب عطيه لفته5859152052044014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسكينه محمد منذر محمود5860112052073043

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية زينب للبناتتطبيقياسراء صبر مطر كاظم5861142052110001

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى349.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الزهرة قاسم دبيس5862162051394017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى348.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيهاجر زياد حسن محمد5863112052068041

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى347.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيمحمد حسين خلف حسين5864152051002055

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى342.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الرحيم محمد جمكه5865132051257062

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى336.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيآية علي عبد الجبار محسن5866142052095002

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى333.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيمحمد جمعه خلف عبد5867102051057010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى326.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي محسن علي سلمان5868212051016017

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرؤى رشيد حميد مرهون5869122052105014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد االمين وليد حسن محمد5870102021015071

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى364.0ثانوية مؤتة للبناتادبيبنين عادل عبود كاطع5871112022116006

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى354.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيعبد هللا حسين احمد رشيد5872122021205014

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى354.0إعدادية صنعاء للبنينادبيياسر عبد الرزاق احمد فاضل5873142021025072

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمينه احمد حسون كاظم5874112022073069
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كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية البشير للبنينادبيكامل حافظ كامل حميد5875142021036076

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى345.0اعدادية االعظمية للبنينادبيحارث محمد مهدي صالح5876132021001029

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى344.0اعدادية التقى للبناتادبيشيماء حاتم احمد حميد5877112022071067

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0ثانوية الزهور للبناتادبيرشا اسماعيل عباس كاظم5878112022078017

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى340.0اعداية الهدى للبناتادبيزينب عليوي محمد علي5879142022077020

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى339.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي رضا احمد حسون كاظم5880132021030026

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الملك احمد تركي محمد5881102021013036

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى331.0اعدادية التقى للبناتادبيطيبة مهدي كاظم غالم5882112022071071

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى329.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفرح علي رسن حسين5883152022045078

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيفاضل اسكندر فاضل عناد5884102021205100

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى327.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيايوب هادي محمد ابراهيم5885112021189019

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى326.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيزينب محمد فاضل علي5886112022220043

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى330.0الخارجياتتطبيقيزينه محمد سلمان مهدي5887112052401025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك عالء عبد خلف5888142042067034

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى584.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى دهام مسعف جياد5889192041007154

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى583.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه عبد القادر عبد هللا احمد5890132042117193

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسرى سعدون عبيد جاسم5891192042189108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد كامل علي5892212042186017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعثمان طالب خيري عيسى5893192041003058

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشهد حيدر عبد االمير ابراهيم5894112042067083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي حسين حسن5895142042091012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد هللا مهند ناجي خلف5896212041002083

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنصور ابراهيم جساب حمزه5897242041001313

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء احمد زينل خلف5898172042241029

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد كاظم5899212041041012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيرنا سامي عطا هللا علي5900182042015006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير نهير لويخ5901252041052020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيشفاء صالح حطحوط شارع5902142042122012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.2ثانوية المتميزيناحيائيعلي سعيد علي مايخان5903132041016069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور فؤاد محمود عبد5904122042106108

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيبركات محمد داود فهيم5905142041015015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيهبة علي حسن مطر5906142042101050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيدحام ليث دحام عبد القادر5907192041117006
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسراء حسين علي جميل5908212042090012

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم العقيد ابراهيم حامد5909142041022001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسين مزهر موات كعيد5910142041008031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيزينب خميس احمد حسن5911192042140014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا جاسم عبيد جاسم5912232041256073

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيدعاء نعمه كريم محمد5913212042105039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيجهاد خليفه ناصر خليف5914212041276007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك ستار جبار علي5915102042096019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم عبد5916132042086080

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيهمسة غزوان صالح عبد هللا5917112042121074

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي خليبص داود5918262042148016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم نبيل شوكت حميد5919132042104072

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيأحمد هيثم دحام فرحان5920102041022009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيتماره كاظم عليوي منهل5921212042186009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيهاجر صدام حسين جاسم5922192042316037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين مجيد5923212041026039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيبراق عمر محمود احمد5924232042095016

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية حنين للبناتاحيائيهاجر محمد كريم حميد5925132042104089

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا بشار عدنان عبد هللا5926132041001053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحمزه محمد عبيس كاظم5927272041001109

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائينور المصطفى عالء يحيى عبد ولي5928152041011190

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره عادل سليم ابراهيم5929142042078053

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيفهد فراس ياس حمادي5930192041029039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا ايمن عبد موسى5931112041019020

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية بابل للبناتاحيائيرسل حيدر عبد الكريم قاسم5932122042095017

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيعمر طه حسب هللا محي5933212041070043

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم مهدي علي مجبل5934142042100136

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيدعاء رشيد كركز شويش5935192042191041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعثمان نزال دفار فرحان5936192041009192

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحمزة رحيم حسب هللا علوان5937212041002050

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ محمد يونس ذنون5938222042414207

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى محمد انور مهيدي5939192041009325

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء عمر احمد محمد5940112042084089
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رشيد صكر مرزه5941272042086023

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائينور نجم عبد مهدي5942212042245018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول ياسين فارس رحمن5943152042047025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك قحطان فرحان ضيدان5944132042118051

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء حسين علي عويد5945112042065070

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس صالح عنبر ساجت5946222041067069

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيدالل حاتم جبر هندي5947192042175025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائينبأ اسماعيل سرحان حسين5948192042189195

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى568.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين طارق عوده حميدي5949232041031025

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيسجاد علي حمزة حلواص5950242041203142

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية االمال للبناتاحيائيتبارك جابر عبدالكريم حسين5951212042153007

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيدينا صبيح عبد هللا ياسين5952132042092019

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيقيصر فيحان هامل محمود5953212041007097

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيضحى سعد احمد عبد5954112042144009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاله صدام لطيف جاسم5955212042138161

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائياميمة كامل محمد فارس5956192042133008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور راهي سرحان نوماس5957222042143355

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد عثمان محمد جاسم5958192041066132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيجمانه عامر خلف عبيد5959162042207038

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب زهير محمد حمود5960222042321242

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيسمير محمود زبير مناحي5961212041085039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائياية قاسم شاكر عجيمي5962192042391005

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياستبرق رشيد صبهان علي5963212042098015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيترتيل عبدالقادر حسن مهاوش5964192042177006

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عطيه عودة5965222041099018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية االنام للبناتاحيائيطيبه عادل عيد حردان5966212042135068

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الوكيل حسين علي مصطفى5967212041054087

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى566.0اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد طارق ناصر طارق ناصر5968102041018002

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.1الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيمحمد كمال عبد السالم عبد الواحد5969102041002157

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم صكر5970222042175200

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياديبه حسين عبدالحليم عالوي5971192042188013

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى565.0اعدادية زينب للبناتاحيائيآيات شنيخر عوده زغير5972142042110003

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينورس احمد جبار حيال5973132042070241
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك سمير كامل سلمان5974212042147045

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد السالم عمر حميد حسين5975212041009120

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيساره باسم مزهر كاظم5976142042087016

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.5ثانوية المتميزاتاحيائييمام امير عبيد كاظم5977112042113157

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عادل ورور5978132042130044

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائياحمد يسر كامل اسماعيل5979132041005004

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائياميمه ثائر فاضل عبد هللا5980102042120010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى557.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عباس عبد الرضا5981102041026122

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيزهراء عزيز زغير حسوني5982222042301010

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفردوس سالم عساف جياد5983192042217125

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر محمد جواد حسن5984212041002056

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن ابراهيم كيطان5985212042105032

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم علي فليح حسن5986132042121200

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية االنوار للبناتاحيائياسراء فاضل حسن جاسم5987122042104001

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيقدس يوسف ليلو عباس5988212042185060

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمريم محمد سامي حسين5989212042153046

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيصفاء شعيب عوده زغير5990102042131029

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيايه جبار طلب خليل5991112042062014

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى543.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيبراء جميل سلطان حاجم5992122042113007

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.3ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك رعد اسماعيل احمد5993142042094025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد علي رسن5994142042199037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعائشة ضياء يعقوب يوسف5995212042102105

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى542.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك منذر كاصد عاتي5996122042094065

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية راوة للبناتاحيائيسميه محمد حنوش حمد5997192042145025

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيختام محمد خضير جبار5998232042128029

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب رياض خليل ابراهيم5999192042217062

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيساره نبيل الماس الياس6000212042100078

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيانمار جمهور حسن ابراهيم6001212041009046

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيامنة رياض مجيد مهدي6002212042121017

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية البلسم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فؤاد فاضل جعفر6003222042431003

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى580.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأمل ماهر جاسم احمد6004192042383002

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد عمر محمد حويش6005192041012051

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء جبار قاسم ضاحي6006152042048045
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيهويدا مثنى سليمان حسين6007312042063118

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيلينه عمر عبد العزيز عبد الرحمن6008102042137080

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن اسماعيل خضير6009212042140047

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور صالح محمد مهدي6010112042068094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيمالك معروف احمد ابراهيم6011192042192035

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيااحيائيمحمد نجم عبد هللا حسان6012132041241005

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية اور المختلطةاحيائيرنده يوسف مهدي يوسف6013212042211013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد فاضل سالم هزاع6014192041009285

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيسالي نعيم ابراهيم عايز6015142042150014

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيمريم رشيد حمد شهاب6016122042108048

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائييوسف قيصر محمد فريد راجح6017232041002302

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيساره هيثم عبد هللا يحيى6018212042100079

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيحنان عمار جبار هداد6019222042203009

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيريام صالح مشعل فرحان6020192042135013

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى576.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيفراس كريم نجم خلف6021112041054026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيرقيه غالب محسن شنين6022122042102026

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيفراس ابراهيم خلف مال هللا6023212041272206

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الرشيد رياض فهد صالح6024212041014071

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهيفاء لفته مشجل جبر6025222042141269

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرفل دريد شالل حميد6026182042183059

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيامنه هيثم يعقوب يوسف6027112042077008

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمحمود جياد جديان خلف6028192041117024

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيالطيب طاهر رضا دلف6029182041035011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيختام حميد جسام ظاهر6030192042193034

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمروه شاكر مجيد ارحيمه6031122042094230

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى574.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمها ساجد ضاحي مروح6032192042159092

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزبيده زياد عزيز سبع6033212042098087

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد سالم خلف رحيم6034212041009218

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0الخارجياتاحيائياالء رعد صبار احمد6035122042401004

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينبأ احمد عبد هللا حسين6036212042170127

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ يونس عاصي كاظم6037212042140236

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمها عبد السادة ثجيل كاظم6038152042080309

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيعلي مصطفى نور حميد6039232041199014
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بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم ضباب مطر6040192041040083

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي رزاق ظاهر وناس6041272041001196

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى582.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيحنان احمد محمد زيدان6042192042175019

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى579.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيرامي عصام عبد خلف6043192041007054

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى578.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحذيفة كريم خليل مخلف6044192041060011

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى577.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيريام احمد عبد اللطيف عاصي6045192042157034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأيه سمير حسين فارس6046192042217028

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيطيبه سعدي احمد زيدان6047192042133032

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمنى محمد حميد فرحان6048192042384024

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0ثانوية الطموح للبناتاحيائياالء حميد عبدالجبار عبدهللا6049192042227001

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية السالم للبنيناحيائيكرم حميد مهيدي صالح6050192041058026

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية السالم للبنيناحيائيمصطفى جمعة زيدان خلف6051192041058034

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشهد علي خميس عبود6052112042067085

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيطيبه منعم عبد حسين6053192042369264

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعداية المعراج للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم عبد6054102042113084

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهاجر راهي دحام مهاوش6055192042194100

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمثنى حمادي جاسم حمد6056102041020144

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى581.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد حسين احمد عبد الواحد6057212042090107

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى575.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزينب محمد جواد سليمان6058212042291055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيافنان كريم موسى ربيع6059212042098024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى572.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين عبد الكريم جاسم محمد علي6060212041029018

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى570.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسين اياد نجم عبد6061122041013010

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور علي مالك حسين6062212042133062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهبه علي شهاب محمود6063212042226039

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى569.0اعدادية بابل للبناتاحيائيحوراء سالم جواد درويش6064212042141024

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعلي سالم يونس عبد هللا6065212041278076

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى567.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيريام شهاب احمد مالح6066212042148029

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرقيه عيدان حسن شكور6067212042100049

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيانفال شالل عبد الخالق هذال6068212042165016

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى563.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي معد خلف موسى6069212041038062

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيموسى احمد جريان علي6070212041273090

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد علي كاظم سلمان6071122041026155

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرسل باقر كاظم احمد6072212042137062
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بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء احمد صالح ارخيص6073132042118102

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد الرحمن كامل منصور عباس6074212041052056

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى560.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفاطمة جبار خليف عبيد6075142042132088

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمريم محمد احمد اهويدي6076172042314059

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى559.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيبناز امجد كوان ذياب6077212042115004

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى558.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيحنين بشير كاظم علي6078212042139057

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسطوان منذر كريم محمد6079212041054055

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى556.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيكوثر احمد عيسى محمد6080212042139185

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيرسل فائز علي محمد سعيد6081142042076053

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبيدة محمد دوحان حمد6082102041013087

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى551.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي احمد سعد عالوي6083142041047088

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسبأ فؤاد حسن خلف6084212042181010

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائييوسف محسن كاظم مشكور6085102041041089

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيريام ضياء جبير عبطان6086192042383086

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى545.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزهراء محمد نصيف جاسم6087212042094064

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى541.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيرهام عمار حسين خميس6088212042172032

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية القدس للبناتاحيائيشيماء فاضل طارق عبد6089212042110069

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل باسم سوادي عبد علي6090152042040052

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينورس حاتم عبد الحق عبد هللا6091212042140249

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب قاسم حسن قاسم6092212042117028

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى530.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسراب عامر اسماعيل داود6093212042137094

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرغد عبد الرزاق صعب رزوقي6094212042098074

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى561.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد عبد االمير فاضل يونس6095122041001006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى555.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيرهام عدي حسن حسون6096132042283057

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى554.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى رضوان عبد الحسين سدخان6097152041071382

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيسهام فاضل عبد الزهره محمد6098232042118042

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيكرار عادل محمد محيسن6099212041058033

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعمر عبد الكريم حمدان عليوي6100212041062041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرحمه جواد كاظم جاسم6101122042107077

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء ماضي عباس عبود6102292042052138

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى548.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد لهمود حمود6103262042120041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى547.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيايمن تحسين خلف خميس6104212041023014

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهدى عمران علي برغش6105212042094147
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الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائيالحسين علي احمد محمد6106142041056001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيوجدان فالح عبداالله محمد6107192042175094

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى546.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه صباح عبد علي6108212042097083

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعلي محمد عياده حمدان6109192041009200

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى540.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيصفيه حكمت شاكر محمود6110192042369252

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيشهد صباح اسماعيل مع هللا6111262042092056

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى539.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيايوب حيدر عبيد عبد هللا6112232041173016

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمرتضى علي ثامر عيسى6113152041013086

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى538.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائياحمد نبيل عباس سوادي6114102041003007

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمصطفى فرحان جاسم حسين6115212041248044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياخالص عبد الستار ابراهيم صالح6116182042242001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى537.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيابراهيم جالل خليفه بريص6117212041010001

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيرقية جليل عبد الكريم حبيب6118142042303003

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي طرفة حسين6119262042120172

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائييوسف محمد صالح محمد6120132041018053

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى535.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمرتضى سلمان محمد علي6121212041007113

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم اسماعيل خلف ابراهيم6122212042178211

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى534.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيتبارك مقداد اسماعيل اصهيبي6123212042159006

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيشفيع عبد حمد عبيد6124192041114044

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين حمدان داود عبيد6125112041058041

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى533.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء سالم محسن جاسم6126212042170055

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيأيه نوري عبد الوهاب عبد العزيز6127212042294039

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيطه داود سلمان موسى6128212041072008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى531.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحذيفه علي حسين كاظم6129132041005013

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيشهد عبد العزيز خليل سبع6130122042108036

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى529.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمنار عبد الوهاب بندر فهد6131142042100140

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحوراء ستار شريف بريبت6132222042161028

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيساره يوسف عناد عباس6133212042245008

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى528.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين صافي عباس جاسم6134262041011047

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى564.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد صويلح راشد شكر6135262041044045

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى562.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهدير ستار هميم الزم6136152042049101

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى553.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهدى جمال عباس محمد6137152042044206

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياية وائل شهاب احمد6138132042117028
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى550.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيرسول وليد خالد مهدي6139212041079011

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى552.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيابراهيم غانم فنش عبد6140212041017003

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى527.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد العزيز كامل فليح عجاج6141122041020076

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى514.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيلبنى جليل نوار داود6142192042193093

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى511.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم حسن عبيد6143262042080097

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى509.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائياسماء يوسف عبد هللا علي6144202042341010

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى504.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب لطيف ناصر حسين6145212042134050

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى503.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيسجى كامل حسن جاسم6146212042107039

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى500.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيرؤيا زكي عارف رشيد6147202042124056

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى499.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيشهد نجم عبد عيد6148192042140020

قسم تقنيات التمريض/الصويرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى493.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم مثنى حميد علوان6149212042140213

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى565.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعائشة عدنان مهدي صالح6150182042015008

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى564.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحوراء عبد السالم عبد الرزاق موسى6151182042146009

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى556.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهمام عدنان خماس عبد هللا6152122041020133

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى554.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمة قاسم اصغر حمه6153212042109070

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى549.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيغدير علي رشيد خليفه6154212042093066

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنان زياد صافي مجيد6155102042115028

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى544.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيأالء كنعان مطشر شكر6156212042095003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى555.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا طالب جاسم محسن6157102041026144

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى473.0اعدادية الفداء للبناتاحيائينبأ سعدون فاضل حسين6158142042100145

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى462.0ثانوية االيالف للبنيناحيائياثير اسماعيل عبد هللا حمد6159192041107002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايمان سعدون علي سطام6160192042217024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى453.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي احيائيزينب رعد سعيد صالح6161132042205016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيطيبة ثامر محمود عبار6162212042114011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايمان كامل خضير عبيد6163192042194017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد طالب احمد جواد6164212041004012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيعذراء سالم كاظم غضبان6165132042109054

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى386.0 تموز للبنات14ثانوية احيائيزهراء عبد الستار جبر كاظم6166142042071030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية هند للبناتاحيائينرجس هيثم حسين علي6167112042079071

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0للبنات (ع)ثانوية فاطمة الزهراء احيائينسرين بالل رشيد كامل6168122042084027

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب محمد ناصر حسين6169132042118148

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعباس اسامه عابد صالح6170192041009133

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى361.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى هيثم جياد عداي6171212042090096

207 من 187صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0الخارجياتاحيائيمريم سلمان محمد عطيه6172112042401138

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى360.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمه علي محمد احمد6173192042188111

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياسامة جمال عبد الرزاق عبد الوهاب6174192041104008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى350.0اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ محمد عبد الحسين ابراهيم6175122042112236

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيمريم احمد خليفه حمادي6176122042080036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى349.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيزين العابدين جاسم حميد عبيدة6177112041206022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى348.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعثمان عطيه عوده مطلك6178192041040056

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد عبد الكريم حسين محمود6179212041009020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيعمار حاتم مرزة حمزة6180112041187011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيبتول عبد الواحد عبد الحسن ثامر6181122042092007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا عبد الباسط عبيد طه6182192041104017

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى341.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيعبد القادر بدر جواد كاظم6183102041023009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيشهالء احمد عبيس سالم6184112042105084

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى339.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي غيث عبد علي رحمه6185112041020060

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبارق محمد وحيد عبد هللا6186172041351167

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى338.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيياسين عواد فهد هراط6187192041343250

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيشهد نبيل جابر عباس6188112042106061

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى337.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم خلف عبيس6189142041018161

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية حطين للبناتاحيائيبتول صالح مهدي حسين6190132042103005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى كاظم حسين درويش6191152042046131

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيسليمان حميد سليمان حسن6192112041023029

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيبنين فيصل شعالن حسن6193112042218016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب ماجد اسماعيل حسين6194152042047070

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى329.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايالف حامد محمود عواد6195142042079014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى320.0اعدادية هند للبناتاحيائينبأ نوري غضبان راضي6196112042079069

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى312.0اعدادية جنين للبناتاحيائيامنه جمال علي سلطان6197192042149011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى309.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي باسم عباس محمود6198112041004057

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى308.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمؤمل فالح حسن علي6199132041009035

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى301.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرهام حسن فرحان احمد6200102042129011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى300.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمريم باسم عباس محمود6201112042103077

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى426.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعباس عبد الرزاق محمد مهدي6202212051016013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد انس مهدي فتحي6203102051020010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى401.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقييحيى زياد رشيد عبد الكريم6204122051050005
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بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمهدي عالء مؤيد مهدي6205132051055062

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد امين حميد قاسم6206112051010031

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقياسماعيل رحمن زكم علي6207102051011012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيجعفر راشد فزع فرحان6208102051011016

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد عبد الجبار عبد الستار حسين6209192051024033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعباس علي مطشر شرباك6210142051029023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيايمن جاسم سالم ثاني6211142051011014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيموفق احمد يوسف عبد الوهاب6212292051002128

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد الملك خضير كريم صالح6213102051011045

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعبد الملك حسين صعب عبيد6214212051272076

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيمحمد الفاتح عبد السالم عبد الرحمان هياس6215212051022018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى358.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي نجم عبد حمد6216112051019038

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيتبارك جابر جعفر جابر6217142052077007

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى347.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيخباب صفاء علي صالح6218182051044010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى343.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينتطبيقيجنيد احمد جاسم محمد6219102051038005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى340.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامير حيدر هادي خلف6220102051017018

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى336.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيالفاروق ضياء الدين مهدي عبيد6221102051048005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى331.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيسجى نعمه عطيه ياس6222112052075010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى323.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقيموسى ناظم فالح حسين6223142051002023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى323.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيحسن وليد خالد سلمان6224142051030013

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى309.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي حسام صالح لفته6225112051058112

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهند عيد محمد ياسين6226192042370271

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيورساء قاسم نعيمه عبد6227192042229117

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائيمحمد عبد الناصر مشحن عباس6228192041079016

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب ياسر طليب حمزه6229192042193054

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد عمر محمد شيحان6230192041032046

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائياسراء سعد وسمي فياض6231192042272001

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى353.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيعبدالكريم حميد سرحان جراد6232192041343117

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينسيبه رياض ساير مضعن6233192042191130

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايناس احمد حمود عباس6234192042189023

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسحر سعدون محمد علي6235192042195065

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى338.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيشيماء منور صالح خلف6236192042370157

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى329.0اعدادية جنين للبناتاحيائيآثار غالب رسول علي6237192042149001
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االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى316.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه عبدالمجيد طرموز فرحان6238192042241033

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى527.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيحمزه عبد الزهره جاسم عبيد6239112041200025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائياحرار عبد هللا عمران عبد هللا6240212042147014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد محمود لطيف كاظم6241212041272249

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى364.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرانيا صالح مهدي محمود6242212042292034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصفا عبد المجيب عبد االله عبد6243212042138111

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد مصطفى احمد جاسم6244212041272034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيأوس محمود ابراهيم فرحان6245212041278004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى361.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعلي حسن طالب حسين6246212041018019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى351.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي زهير عادل امير6247212041004173

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيشهد احمد محمد توفيق6248212042151034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى349.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيبلسم عبد الحسين محمد عبد الحسين6249212042103014

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى347.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور الهدى رعد نصيف جاسم6250212042110108

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى341.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد عادل هجول ابراهيم6251212041065106

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى336.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد خليفة6252212041051030

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيهاشم غالب عزيز عليوي6253212041070070

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى330.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد فهد احمد6254212041004167

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى328.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيهبه هادي حميد لهمود6255212042257025

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسيف محمد رضا علي6256212041003064

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيمريم عبد اسماعيل علي6257212052140044

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى348.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقياحمد هاشم علوان ضعين6258262051001006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيايوب حميد سلمان ثامر6259102041154004

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائينور الهدى لؤي احمد علي6260132042074032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيرسل لؤي عبد علي مهدي6261112022217018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية النوارس للبنينادبيرسول محمد ظاهر عباس6262132021027009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن هاشم اسماعيل لفته6263122021009061

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيلجين سعد فهد عباس6264112021203177

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد عامر خشيان عبيس6265142021201225

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0فيينا- ثانوية العراقية االهلية في النمسا ادبيرنا مؤيد عبد الكريم عيسى6266132022357002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء صبيح عبد الكريم منصور6267152022040047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار عزيز حموز زوير6268142021024221

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي محمد فاضل عباس6269112021180111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى370.0ثانوية سومر للبناتادبيعطيه سامي كردي عطية6270142022072067
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى ضياء وحيد عبد الساده6271122021009284

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى369.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعلي جمعه يوسف يعقوب6272122021208030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية االنفال للبناتادبيرجاء رجب خلف حمادي6273102022101029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية الشيماء للبناتادبيغدير عبد السالم راضي زبون6274122022098059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيزالل مجيد مظلوم عواد6275112021181031

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى365.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد جبار هويدي وثيج6276142021019063

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرسل علي عبد الزهره حصموت6277152022045032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى سالم حامد فارس6278112021189117

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمة حسين داود عبد حسن6279112022088035

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى363.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبيسجاد عادل عباس عمران6280112021206022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0ثانوية الفردوس للبناتادبيهاجر عبد السالم عزت حسن6281102022090040

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى361.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين عبد السادة عوده سعد6282142021037055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0الخارجياتادبيعلياء رعد حسين جسام6283112022401155

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه حسين مهدي علي6284142022124050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0ثانوية الحضارة للبناتادبيصفا قهار عليوي حسين6285102022108037

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى360.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيتبارك محمد عبد هللا عباس6286102022084005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد علي نايف عناد6287112021032046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى358.0ثانوية الثوار للبنينادبيمصطفى عبد علوان داود6288112021012050

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار عباس سليم محمد6289152021018082

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى355.0ثانوية االقصى للبنينادبياحمد محمد احمد عبد هللا6290132021028002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0ثانوية الزهراء للبناتادبيايه غسان راجي هادي6291112022088007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى354.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد عبد المحسن ياسين زوير6292122021047147

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى353.0ثانوية المشاهده للبناتادبيميسم علي حميد ابراهيم6293122022080032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيشمم قحطان عدنان رشيد6294102022220028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيشيرين ستار جبار عذاب6295152022054059

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعداية الهدى للبناتادبينجية فارس احمد فارس6296142022077047

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى351.0اعدادية زينب للبناتادبيسماء فرحان خلف جابر6297142022110102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0ثانوية االخيضر للبناتادبيزهراء أحمد زامل كاظم6298122022116016

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0ثانوية الفوز للبناتادبيايناس عزيز توفيق فهد6299132022099007

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى350.0اعدادية الخمائل للبناتادبيبنين جاسم محمد عبد علي6300122022127008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيعايده صالح عبد العزيز سيد احمد6301122042114060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى368.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا عباس6302142041012012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى357.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء علي زغير جوده6303132042094034
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى345.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيجعفر رحيم لطيف خير هللا6304132041043004

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى342.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيايات محمود عبد كاظم6305122042108009

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيخديجه صاحب حمد حسن6306122042090019

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى333.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيتمارة قيس حميد كاظم6307112042215033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسيف علي نعيم عبد الزهره6308142041049039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى328.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء احمد غالب حمود6309142042134071

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى327.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمينه احمد عطشان مريهج6310112042114101

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى318.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيسرور سعد اكرم خليفه6311122042130013

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي ياسين محمد جاسم6312132051005058

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى329.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر جاسم جلوب فرج6313152051071304

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية التسامح للبناتادبيامنه محمد شاكر محمود6314142022076010

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية التسامح للبناتادبيطيبه كريم عيال وسمي6315142022076088

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى370.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم نعيس فراري شاهين6316112021009001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى364.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيسيف هادي راضي عليوي6317142021210045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية الخنساء للبناتادبيصفاء محمد مجبل جياد6318132022094049

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمنيه قحطان عدنان حسن6319102022114024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية االخالص للبناتادبياسراء قاسم اعبيس جاسم6320112022112007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى356.0ثانوية المشاهده للبناتادبياالء عبد هللا جاري احمد6321122022080003

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى355.0اعدادية الحكيم للبنينادبياسامة ماجد عباس علي6322112021032007

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيصديق عبد الرزاق حميد حسين6323192021350064

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0اعدادية النجاح للبنينادبيعبد هللا حقي اسماعيل معروف6324142021027077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيسجاد اثير عباس محمود6325112021180053

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمة عدي دلي خلف6326142022073094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيزيد شكر تايه شكر6327152021007094

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيوالء عبد الزهره كريم تريجي6328142022222102

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى348.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي يحيى عباس علوان6329142021013106

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى347.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي اياد عبد هللا محمد6330212021008019

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية العراقي للبنينادبيباقر كاظم عبد علي6331102021005015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد جاسم محمد باقر6332132021003022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعقيل حسن محمد خلف6333122021047085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي حسن حامد عطية6334152021004041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد عبد المحسن جاسم محمد6335142021061042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0اعدادية النجاح للبنينادبيايثار جمال ناصر مخيف6336142021027017
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى344.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد قادر جالل احمد6337132021042077

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0اعدادية بغداد للبناتادبيمينه مصباح قاسم جابر6338132022070079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0اعدادية الخبير للبنينادبيعمار فريد جياد عبدالزهرة6339112021007071

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيطه سالم إسماعيل سلمان6340212021038051

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى343.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعمر غايب محيميد صالح6341102021200107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحيدر ستار جبار مشاري6342122021202073

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك احمد عباس حسين6343132022101016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0اعدادية الكرامة للبناتادبيلجين حاتم عبد كريم6344132022101069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى342.0ثانوية روناكي للبنينادبيانور خلف حسن عبد الرحيم6345322021048002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0الثانوية المعينية للبنينادبيمثنى هادي ظاهر مطر6346112021022042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد قاسم حنون بني6347152021003090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى341.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيصادق محمد سهيل عباس6348112021053058

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبييوسف ذعذاع فرحان حمادي6349102021205146

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيمهدي عماد مهدي حسين6350132021018009

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى340.0ثانوية المشاهده للبناتادبيغفران محمد خالد احمد6351122022080024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0اعدادية فلسطين للبناتادبيامنه غزوان عدنان عبد االمير6352102022114002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحارث ياسين صخيل بادي6353112021053031

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعبد المحسن احمد عبد الحسن علي6354142021048065

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0 شعبان المسائية للبنين15ثانوية ادبيعبد الرحمن جمال غازي محمد6355142021203018

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى337.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمجتبى سالم دريب شاطي6356142021026097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى336.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمرتضى علي خلف عسكر6357142021049090

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيدعاء سعدون عباس سلمان6358102022099013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى335.0ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيزينب صباح كاظم حسن6359142022300002

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعبد الرحمن حسين ناجي مطر6360112021203110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا اسماعيل حسين عزيز6361112021011045

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى334.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيعائشة هيثم يعقوب يوسف6362112022077036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى532.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيأبرار عبد الكريم يحيى عبد المجيد6363102042095001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعداية المعراج للبناتاحيائيسجى سلمان رشيد عفتان6364102042113057

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيتبارك حسن هالل جاسم6365112042121015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيمخلد محمد مشتت محسن6366112041206036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى351.0اعداية الهدى للبناتاحيائيزهراء جعفر جابر موسى6367142042077024

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى350.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيسمية محمد خضير عباس6368112042103052

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم فراس ناجي هاشم6369102042086079
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشمس ضياء الدين فرج صالح6370102042114032

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى345.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيدانيا صباح حسن علوان6371212042093030

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى339.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد ازهر تحسين حميد6372102041205110

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0ثانوية السياب للبناتاحيائيصفا اياد هادي خلف6373102042077069

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0ثانوية البخاري للبناتاحيائياسيا عمر جميل محمود6374122042108004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى302.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم رائد احمد صليبي6375102042110094

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية زنكورة للبنينادبيياسين جمال عبد احمد6376192021032036

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية الشموخ للبنينادبيرائد عبد المجيد شكار حمود6377192021053015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيايسر قاسم محمد علي6378192021028008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيشيماء صكبان فرحان محمد6379102022159004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية التفوق للبناتادبيفرح عبد الرزاق محمد خليفة6380122022113016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه داود سلمان مراد6381112022074050

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى330.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمقتدى عباس طاهر فنجان6382152021009163

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي مجيد حميد علي6383132021024082

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيايه طالب حميد مسربت6384102022129003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية السويس للبنينادبيعباس عبد الموجود داود سلمان6385132021006045

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى324.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء عبد محمد سميط6386212022138016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى321.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيختام محمد عبيد دايح6387192022175010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى320.0ثانوية الزوراء للبنينادبيحسن علي حسين إبراهيم6388142021001003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى319.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعبد الرحمن صدام حسين علوان6389112021059037

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعمر ابراهيم محمد علي6390102021156025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبييوسف حميد حسين عنتر6391112021189134

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى317.0ثانوية النخيل المختلطةادبيعذراء شيخان حبيب مرهون6392192022290004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيابراهيم محمد سلمان فرحان6393142021038005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى315.0اعدادية الشعب للبناتادبيزينب كريم جبار عبد الساده6394132022098091

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى579.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياحمد كمال خلف دلف6395192041304004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى459.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرفيده رياض ساير مضعن6396192042191053

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيوالء محمد عيد سالم6397192042242021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيساره محمد خيري جبير6398192042168016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى313.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيساره فليح حسن علي6399192042383101

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية االقتدار للبناتادبيعلياء حسين ماجد حمودي6400212022119021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعمر عبد هللا عمر حمودي6401212021017031

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيصفاء حسين محمد خالف6402212021278053
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى355.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامل سعد جميل محمد6403212022090001

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعدادية المقدادية للبناتادبياسماء ماجد ثامر صالح6404212022140007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيعائشه عدنان مالك دانوك6405212022292033

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0اعدادية فدك للبناتادبيرشا حسين اسماعيل محمد6406212022156007

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى351.0ثانوية ام القرى للبناتادبيزهراء شالل اسعد جميل6407212022127010

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى347.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيداليه ضياء محمود نصر هللا6408212022226011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى346.0ثانوية االغراس للبناتادبيزينه عدنان علوان حسين6409212022188011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى339.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيطه محمد ياسين عبيد6410212021059022

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء ثائر عبد خلف6411212022093014

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى337.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعمر عبد العزيز ثامر شالل6412212021272086

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0اعدادية المقدادية للبناتادبيغدير فراس عباس خميس6413212022140068

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى336.0ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد كامل عبد الحميد حسن6414212021051028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعلي صالح مهدي صالح6415212021278081

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمود نزار حسين علي6416212021038122

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيبنين حميد ابراهيم خماس6417212022133011

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى357.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيساهرة حسين سعيد علي جواد6418212042090091

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعمر كريم فالح نعمة6419102041006036

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب صدام سلمان علوان6420132022111057

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى333.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيامير سبع خميس مغير6421142021208015

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى عزيز حموز زوير6422142021018102

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0الخارجيونادبياحمد مهند عبدالشهيد كاطع6423102021400016

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى327.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحيدر باسم لفته راضي6424132021011037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية الرافدين للبنينادبيقتيبة زمن ياسين حميد6425102021009046

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيليث محمد دويج كاظم6426132021257104

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى حسام الدين محمد جعو6427152021007248

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى326.0ثانوية اوراس للبناتادبيحوراء عبداالمير عباس حسن6428212022130006

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى325.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحمزه شاكر خلف كاظم6429132021034043

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى331.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيعمر صالح عبد هللا صالح6430132021033013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيسهاد جاسم محمد جاسم6431132022111071

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى328.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيسيف طالب جاسم حساني6432132021250034

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد كاظم6433102041063003

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيسما حسن حمزة راجي6434112022114023

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى330.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبياحمد جاسم محمد خاير6435212021231001
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قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى329.0ثانوية زبيدة للبناتادبيامنه احمد هادي حميد6436112022108009

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسجى محمد براك عبد6437122022134099

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى328.0ثانوية االقتدار للبناتادبيغفران طه حسن حسين6438212022119022

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة باقر كاظم حميد6439182042176154

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى332.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائياستبرق عباس عبد الحسين حسن6440182042342003

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى351.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عماد جاسم محمد6441112021009093

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى348.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيمهند مثنى خيون حميدي6442312021070103

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى346.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيعيسى ماهر هادي محي6443262021158020

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى342.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيغفران احمد مطشر احمد6444132022079032

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى334.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعباس حسن اسماعيل فلفل6445152021008088

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى333.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيكرار كريم عله كاظم6446142021211059

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء محمد وادي حسين6447152022054045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيصهيب ماجد مسلط مهدي6448122021003050

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد خالد عبدعلي برهي6449142021026101

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى333.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعمر حازم بكر محمد6450112021033052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى332.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيأحمد طه رشيد حميد6451212021010005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى332.0اعدادية حماة للبناتادبينوره حميد شحيل برهان6452112022084166

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى332.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبياحمد سامي نجم عبد هللا6453212021278005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى536.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه فراس صادق عبد االمير6454132042070072

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى478.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسندس خلف صالح سالم6455312042063066

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى346.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيحنين عدي انور لعيبي6456152042050024

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى571.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيطيبه عبد الكريم علي جاسم6457112042091037

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى352.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد الرحمن طالل شاولي ولي6458122041007078

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى347.0الخارجياتاحيائيغفران رعد علي شهاب6459102042401066

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهند عبد الحافظ عيسى محسن6460162042165501

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية579.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيزينب محيسن ثامر علبجي6461222042434010

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية578.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب جميل حيال عبد الحسين6462222042437013

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0ثانوية العدل للبناتاحيائيبان امين حميد عبد6463192042174005

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر حمزه خليف حمزه6464232042087343

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية575.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب سلمان عبيد كاظم6465272042060166

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية574.0ثانوية العدل للبناتاحيائيضفاف امين حميد عبد6466192042174026

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية573.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمقتدى علي فزع عبد الحسن6467272041154191

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية562.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرضاب علي عبد الحسن شناوي6468242042134072
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الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيضي حميد هالمه حمادي6469222042393072

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي مالك هندو جبار6470232041059071

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيعلي حميد جبار حميدي6471232041205015

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية556.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيجعفر عمار صبيح جعفر6472232041003018

الكلية التقنية الشطرة/الجامعة التقنية الجنوبية547.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب ماجد عبد األمير حمود6473222042421068

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية464.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحيدر فاخر حيدر محمد6474162051365082

قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية454.0ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقياماني عبد الرحمن حسين جمعه6475162052468001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية515.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيرنا احسان فاضل محمد6476162052152028

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية485.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيحيدر نجم عبد هللا حسن6477162041002019

قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية478.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عودة ماطوز جبارة6478162041090035

قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية528.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه عساف حسام الدين عساف6479162042165157

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي لؤي عبد الصمد محمود6480162051016063

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية465.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقينور عباس والي سدخان6481282052080021

قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية/ميسان/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية391.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبد الواحد كيبان6482282051006135

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية371.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا حسن6483162051002078

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية365.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحيدر فائق سليم خورشيد6484162051491019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية580.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه حميد عامر صغير6485162042290073

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية577.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيفاطمه حمود خليوي شالش6486222042430021

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيمريم محسن حسن ياسين6487222042190182

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية573.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيساره فهد ناصر سلمان6488222042136027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيحمزه مزيد عامر حسين6489222041233008

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية571.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمالك فالح حيال محمد6490222042185112

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية569.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب رحيم كريدي حسين6491222042175131

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية565.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عبد الستار جبر شالش6492222042103255

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية564.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيصفا حسين خليف صوين6493162042212036

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية563.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب عبد الناصر دنيف حمد6494222042185069

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية562.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيسهاد جاسم عبد الرزاق حسين6495182042234019

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية559.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيزهراء رضوان ذنون عبد هللا6496172042262045

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور جاسب نعيم علك6497282042051099

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية558.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس باسم محمد سعود6498232041002127

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء مزهر جواد كاظم6499222042135112

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعلي احمد علي عبد هللا6500192041011082

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية556.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيغيث جاسم محمد عبود6501282041014020
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي حسين يونس بلو6502252041150218

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية اور المختلطةاحيائيحر رعد عبد االمير كاظم6503212041211002

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية555.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسيل عبد الحسن علي مطرود6504222042117005

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينهى فرقد انعيس احمد6505222042103248

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية554.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد العزيز رحمان عيفان ريحان6506232041031053

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية552.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين عزيز حمزه مزعل6507242041027069

قسم تقنيات التمريض/البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية549.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد الحسين جبار كاظم حمزه6508162041075093

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية560.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيصبا مهدي حميد مجيد6509282042190136

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية550.0اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك عبد القادر خضير عبد هللا6510282042078017

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0ثانوية سيناء للبناتاحيائينبأ غازي هالل حداد6511282042064031

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية540.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعال صكبان عبد جبر6512242042220588

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد هاشم حسين قمبر6513172041147039

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية536.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعالء طاهر منغر عناد6514272041010099

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية526.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيرياض ريكان صالح عياش6515192041032023

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية525.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائياسماعيل عبد احمد عمر6516202041253014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيافنان ذاكر سيد خلف6517192042192003

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية499.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيآيات عباس عبد العال زائد6518282042068002

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية493.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيازهار رسمي جلود كزار6519222042417006

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية490.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيسجى محمد جاسم حسن6520282042062076

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية481.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياستفتاء صادق خليف جابر6521262042074016

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية576.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي راجي هالل خالف6522222041036209

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية557.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيبركة علي عبد الحسين عليعل6523222042125121

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية546.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين كاظم عبد فرهود6524222041049016

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية542.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين جميل خزعل جار هللا6525222041037036

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية541.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب منذر حمادي خليف6526222042274009

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية539.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم عبد علي6527222042391019

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية538.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسوني نجم6528222042417045

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية532.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيعهد حسن عباس اسماعيل6529212042290076

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية528.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيقاهر خلف حسين مطير6530252041007262

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ عماد سامي جرو6531192042193117

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمنال صالح مسرهد سلمان6532212042100111

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية524.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب ليث غالب صافي6533252042109041

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية523.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور خيري حسين كاظم6534222042204214
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قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيمحمد حسين جازع فضاله6535222041064027

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية516.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيطيبة صادق جواد جساب6536222042139165

قسم تقنيات التمريض/الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية504.0اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء جواد حمد حسن6537222042209043

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية479.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمد شمخي6538162041004010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية342.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيوجدان محمد حسين ناهي6539272042147071

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقياكرم حميد علي ياسر6540162051080003

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب شاكر عبد االمير عباس6541162052184051

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية338.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعقيل ماجد صلف فرحان6542162051002082

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية370.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد6543222042150023

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0الخارجياتاحيائيمروه طالب احمد حسين6544222042401092

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية332.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد كريم عبد عايد6545222041091184

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية304.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسما حسين خزار كحط6546222042134075

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية346.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كريم نعيمه ياسر6547222051300129

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية307.0اعدادية الخنساء للبناتادبيساره عبد الحسن جبار محمد6548232022087029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية348.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمنتظر رشيد حميد فياض6549112041012060

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية319.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب كامل حطاب لفته6550162042290048

قسم تقنيات انظمة الحاسبات/القرنة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية336.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم حميد6551162051019082

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية326.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيأيه علي عبد هللا زغير6552112022104004

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية310.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينور خلف داغر شويع6553282022190120

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية322.0ثانوية الفاروق للبنينادبيعلي حميد كاظم يوسف6554142021054015

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية300.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيمنة هللا يحيى نعيم جاسم6555162022196015

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية309.0اعدادية النيل للبناتادبيميامي كريم عيدان لفتة6556222022169040

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد527.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحيم محمد حسين6557111941156098

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد448.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمروه عماد سلطان سلومي6558111942086044

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد426.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيضحى جمال اسماعيل علوان6559121942101029

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد419.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عمر عباس عبود6560131942070181

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايه سالم فدعم جري6561161942259010

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد418.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيداود طالب داود جودة6562141941017040

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيطيبه قاسم حمادي حمزه6563191942189114

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد417.0ثانوية السجى للبناتاحيائيظالل محمد ذنون محمد6564111942138018

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد412.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمالك صبار عواد حسين6565121942102075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد421.0ثانوية اربيل للبنينتطبيقيمحمد خليل يوسف محمد6566311951012010

كلية اللغات/جامعة بغداد464.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيسيف اياد مطر جاف6567151921017050

207 من 199صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية           2021/2020القبول المركزي للسنة الدراسية 

ذوي ضحايا االرهاب 

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد492.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائياميرة ستار عباس خنجر6568131942244002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد440.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيوليد حكم حلمي مهدي6569101951046009

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد549.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد ستار جاسم محمد6570111941156089

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد413.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرحاب عارف سلمان ابراهيم6571111922075017

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد385.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيتقى محمد حمزه جاسم6572111952078003

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد430.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد باقر احمد هاشم عبد الكاظم6573141921024229

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد422.0ثانوية الثوار للبنينادبيعبد هللا وليد نعمة بديوي6574111921012041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد417.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبييوسف فاضل خلف علوان6575211921018041

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد415.0ثانوية البيرق المختلطةادبيمحمد صعب ابراهيم مخلف6576181921323013

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد414.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد عماد احمد اسماعيل6577211921081035

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد396.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيرباب باقر عبد الحسين فالح6578141952149010

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد395.0ثانوية عشتار للبناتتطبيقيتقى خالد عبيد كاظم6579111952086003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد الخالق ياسين حميد حسين6580111941018076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعبد هللا عادل عبد لفته6581141921050022

قسم الفلسفة/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفرح صالح الدين شاكر طه6582181942261029

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد زامل غالب عامر6583141921037248

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية العدنانية للبناتادبيزهراء سفاح عبد الستار غالي6584211922094017

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية453.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائياحمد سامي جميل محمد6585151941017003

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية409.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقييوسف خضير حامد جاسم6586111951032060

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية393.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبياسماء غني مهدي حسن6587111922089004

كلية الزراعة/جامعة البصرة440.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقياحمد حسين علي حمادي6588161951064001

كلية الزراعة/جامعة البصرة385.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيوضاح كريم كامل محمود6589101951019127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة408.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيهاجر وليد طه حمزه6590161942194028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة404.0ثانوية الصادقون للبنيناحيائيحسين ستار جبار عطية6591221941059007

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة401.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيحسن علي عبد تبينه6592231941280002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة477.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيياسر عمار اسماعيل يسر6593161951030085

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة405.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتادبيوفاء خالد ناصر لفته6594161922293006

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيرنين جواد جاسم محمد6595161922258014

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل443.0ثانوية االبرار االهلية للبنيناحيائيأمين حسن كاظم شناوه6596241941075002

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل419.0اعدادية المقدادية للبنينتطبيقياحمد صبري هاشم مجيد6597211951039001

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل406.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهبة بشار عبد الحي محمد6598171942274142

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل399.0الثانوية المعينية للبنينادبييوسف محمد ناجي سرحان6599111921022052

كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل424.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيادهام حمزه حسين زعيتر6600191941086003
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كلية العلوم السياسية/جامعة الموصل464.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيلؤي صالح ابراهيم صالح6601311951004019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل400.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد عبد الرزاق جبار جاسم6602191921011028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل382.0اعدادية االصمعي للبناتادبيوسن جعفر حسن صادق6603171922289074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل378.0ثانوية االنصاري للبنينادبيعبد الرحمن عبد الحكيم محمد عزال6604211921080006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل398.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعمر صالح عليوي جاسم6605191941086025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل395.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمسلم حسن هادي احمد6606241941002151

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل404.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس صالح6607171951124036

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل434.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيايه محمود بشير مجيد6608171922293012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل419.0اعدادية البرغلية للبنينادبيفهد خضر طلب محمد6609171921114035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل416.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبينورجان زينل يوسف يحيى6610171922319035

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل378.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيهديل سعد عبد هللا يونس6611171922321009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل464.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسراء ادريس محمود خلف6612171942305005

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل444.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيرنا ريان طارق حامد6613171942312006

كلية اآلداب/جامعة الموصل396.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيياسمين ابراهيم خليل ابراهيم6614311922058030

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل396.0اعدادية الفاو للبناتادبيساره حميد رجب محمد6615171922235037

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل395.0ثانوية الثورة للبناتادبيمريم خضير عبد هللا حمد6616171922279021

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل387.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيمحمد قاسم محمد جاسم6617171921084088

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل380.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمد نذير بشير فتحي6618171921009081

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل467.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة فارس اسود فرحان6619171942286272

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل404.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب فالح حسن غانم6620211942165036

قسم السيارات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية527.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعمر باسم عبد الهادي درب6621121941020101

كلية اللغات/جامعة الكوفة406.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيامير ناجي جياد خدام6622251921164009

كلية اللغات/جامعة الكوفة387.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيسعيد سلمان مراد فهد6623241921212006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة400.0اعدادية الرافدين للبنينادبيباقر جاسم عبد هللا بندر6624151921001011

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة393.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينادبيمصطفى حسن عبيس صادق6625251921041007

كلية التربية/جامعة الكوفة498.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حامد دالل حسين6626231942080049

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0ثانوية العمرانية المختلطةادبينور حسن كاظم حسن6627211922230012

كلية اآلداب/جامعة الكوفة380.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتادبيضحى حميد هداد خباز6628241922185005

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة415.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيماهر داخل يوسف شناوه6629251921153023

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت510.0ثانوية الحسين المسائية للبنيناحيائيعمر حميد غافل فارس6630191941361036

كلية الحقوق/جامعة تكريت435.0ثانوية تغلب المختلطةادبيجاسم غانم صبار ابراهيم6631181921300007

كلية الحقوق/جامعة تكريت431.0ثانوية يثرب المختلطةادبيروال خلف علي خلف6632181922043005

كلية الحقوق/جامعة تكريت415.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيسجاد عدنان جواد نصيف6633181921127017
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كلية العلوم السياسية/جامعة تكريت381.0ثانوية سومر للبنينادبيسفيان علي جواد سمح6634181921079016

كلية الزراعة/جامعة تكريت394.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائياسيل زياد مصحب حسين6635181942174005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت399.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي جميل اسماعيل عارف6636211921077071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت397.0اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيتحسين خلف حسين محمد6637201921025006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت395.0ثانوية اول حزيران للبنينادبياواب جبار مصطفى عباس6638211921062009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت391.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي حسن ارحيم طه6639181921039043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت388.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيمحمود حسن حبيب خضر6640181921350055

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت422.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيشيحان عباس شيحان عبود6641191941040045

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت401.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيضمير عباس محمد علي حرجان6642251921026007

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت398.0اعدادية المتنبي المختلطةادبياحمد قحطان عدنان حسن6643211921226002

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت396.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمسلم احمد عسكر فاضل6644181921012033

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت495.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيساره زياد خلف عياش6645181942209011

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت488.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعالء الدين طالب عبدالكريم عليوي6646211941034049

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيناجي محمد احمد محمد6647181951013024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت409.0ثانوية الثائر المختلطةادبيعلي وليد رضا محمد6648181921130009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت468.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد قاسم محمود فيحان6649231941031128

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت405.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيرشا زيد حسين عويد6650211952226009

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت473.0ثانوية دار العلم المختلطةاحيائياسراء عباس حسن طارش6651181942293002

كلية اآلداب/جامعة تكريت384.0ثانوية البينات المسائية للبنينادبيأمجد داود طعمه صالح6652201921263003

كلية اآلداب/جامعة تكريت383.0ثانوية سومر للبناتادبينداء حميد مهاوش فرحان6653181922270020

كلية اآلداب/جامعة تكريت375.0اعدادية السياب للبنينادبيبهجت ادريس بهجت حميد6654201921078027

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت429.0اعدادية الوجيهية للبنينادبياحمد مفيد احمد سعود6655211921030006

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت423.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمحمود عبد هللا عزيز علي6656201941221024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت396.0ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيوسام وعدهللا هدهود عبدهللا6657171941048014

كلية القانون/جامعة القادسية516.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد محمد راضي ياسر6658241941062033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية435.0اعدادية السنية للبناتاحيائيآمنة حسن الطيف حسين6659241942102005

كلية اآلداب/جامعة القادسية402.0اعدادية سومر للبنينادبيمحمد كاظم حسن وناس6660241921009051

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية384.0اعدادية فلسطين للبنينادبيمحمد مهدي علي حسن6661241921013044

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة القادسية375.0ثانوية البتول للبناتادبياسراء عدنان راشد حمد6662241922140004

كلية الزراعة/جامعة االنبار410.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيديانه خالد حميد عبود6663191942193029

كلية الزراعة/جامعة االنبار396.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنين احمد مطر خلف6664191942163023

كلية الزراعة/جامعة االنبار385.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيدنيا زيدان ندا مجباس6665191942246032

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار400.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيوسام يحيى راضي جاسم6666211921065097
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القائم/كلية التربية/جامعة االنبار379.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتادبياسماء زياد علي عباس6667191922139001

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار406.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيهدى احمد عبد الكريم حمود6668191922181022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار402.0ثانوية االندلس للبناتادبيصبا ياسر ابراهيم حمد6669191922183025

كلية اآلداب/جامعة االنبار417.0ثانوية هاجر للبناتادبيميادة علي احمد مظهور6670191922184009

كلية اآلداب/جامعة االنبار415.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيبركات حسين عبود فرحان6671191921040006

كلية اآلداب/جامعة االنبار399.0اعدادية حديثة للبنينادبيمعتصم ثابت حسين علي6672191921019039

كلية العلوم االسالمية/جامعة االنبار395.0اعدادية التقدم للبنينادبيصهيب احمد عثمان ابراهيم6673191921062018

قسم الشبكات/كلية الهندسة/الجامعة العراقية620.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيزين العابدين مقدام احمد سعد6674181941015014

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية437.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيرند عبد هللا فاضل ناصر6675111952114014

كلية اآلداب/الجامعة العراقية434.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيصبا عامر حسين علي6676131922282017

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية402.0ثانوية الثائر للبنينادبيسجاد عودة حمزة زوبع6677121921011023

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية398.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيراضي سامي هامل شبيب6678131921013015

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبينهى غني كريم حمادي6679131922112041

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية397.0اعدادية بابل للبناتادبيحوراء محمد صالح ابراهيم6680211922141010

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية395.0اعدادية رقية للبناتادبيتبارك سعيد هالل اسود6681111922069009

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية395.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعباس عمار صالح علوان6682211921063031

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل433.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعمار بسام سلمان محمد6683211951002043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل415.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسين ناظم كسوب حنيحن6684141921061028

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل404.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبياسامه يوسف علي خيون6685221921225002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل387.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمسلم حسن هاشم خضير6686231921251238

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل447.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيجنان ياسين خضير غضيب6687231942121026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل443.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء مهدي حسين حمد6688231942128033

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل428.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيأحمد عبد االمير منسي عبيس6689231941066001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل409.0اعدادية الزرقاء للبناتتطبيقيزهراء عون عبيد كيطان6690231952108008

كلية اآلداب/جامعة بابل379.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحوراء حسن صالح محمد6691141922222017

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بابل371.0اعدادية الهاشمية للبنينادبييوسف جياد يوسف علوان6692231921019036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل417.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيآيه نعيم كامل عجيل6693231922150001

كلية الزراعة/جامعة ديالى435.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيياسر عبدالحميد مجيد سلمان6694211941012136

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبدالمهيمن نصرت فليح جبارة6695211941065079

كلية القانون/جامعة كربالء487.0ثانوية عمورية للبناتادبيرحاب أحمد ناجي غيالن6696271922098009

كلية الزراعة/جامعة كربالء410.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيايه رحيم يوسف حبيب6697321942023004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء417.0ثانوية طريق الحسين المختلطةادبيمنتظر فاضل حميد سعيد6698251921123024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحسين فالح عبد الحسين عباس6699271951003078
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كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء445.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي سعد هاشم كاظم6700231941027040

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء409.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيريام حقي اسماعيل عويد6701271942091052

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار396.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرقيه غركان عوده عذيب6702221952199020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار534.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايات حاكم محمد ساجت6703221942105012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار424.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمقتدى جاسم محمد معارج6704221921069021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار399.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي سامي شاكر كريم6705291921028099

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار389.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيحسين مزعل فاضل عبود6706161921364016

كلية اآلداب/جامعة ذي قار385.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه راضي مهلهل وناس6707291922079057

كلية األعالم/جامعة ذي قار375.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمرتضى علي مفتن عباس6708291921021085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك427.0ثانوية المغيرة للبنينادبيسلمان تحسين سلمان خليفة6709211921051022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك413.0ثانوية غمدان المختلطةادبياحمد حسين محمود عبد6710201921235001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك443.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيشوخان حسين رمضان عبد اله6711201952345033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك434.0اعدادية الفرات للبنينادبيبدر رمضان جمعة عبد هللا6712201921007023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك419.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيحمزة حمود حمزة علي6713201921085030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك407.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيادهم عبد هللا عطيه محمود6714201921009017

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك407.0ثانوية شرق دجلة للبنينادبياسعد داود طعمه صالح6715201921037006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك405.0ثانوية الصالحية المختلطةادبيعلي خليل احمد صالح6716201921228012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك399.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيعبد الرحمن طه قادر صالح6717201921016041

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك398.0ثانوية غمدان المختلطةادبيعبد هللا محمود احمد خلف6718201921235021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك395.0ثانوية الصالحية المختلطةادبياسماء عبد هللا محمد عزيز6719201922228003

كلية اآلداب/جامعة كركوك385.0ثانوية المعتصم المختلطةادبيسماح حمد علي حسين6720201922207007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط391.0ثانوية بلقيس للبناتادبينوره جليل حمد هللا علي6721261922116015

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط387.0ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقياسماعيل عبد عباس سلمان6722211951045001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان427.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيسميه جواد رستم شرهان6723281952051046

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان432.0اعدادية االندلس للبنينادبيمرتضى محمد نشمي ونيس6724281921009036

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان395.0ثانوية االصالة للبناتادبيساجدة محمد عاشور علي6725281922051026

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان412.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيصادق حسين كاظم صكر6726221941076067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى419.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيرسل سالم زميط حسن6727221942190079

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى465.0ثانوية النجاة للبناتاحيائينبا عايد شمخي ابراهيم6728291942071080

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء458.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيهند صالح ابراهيم محمود6729181952221029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء382.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتادبيميمونه قحطان محمود مصطفى6730181922252025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سامراء409.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيعلياء محمود اسماعيل حسن6731181952230012

كلية التربية/جامعة سامراء414.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحسين علي طاهر حمود6732211921278027
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كلية التربية/جامعة سامراء395.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمروان ماهر محمود حمزة6733181921082064

كلية التربية/جامعة سامراء387.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي مثنى عبد هللا ابراهيم6734111921029045

كلية التربية/جامعة سامراء387.0ثانوية الحكماء المختلطةادبياوس ربيع اسماعيل محمد6735211921244005

كلية التربية/جامعة سامراء386.0ثانوية النسائي المختلطةادبيصالح سامي عبد هللا محسن6736211921218006

كلية التربية/جامعة سامراء456.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبدهللا خليل ابراهيم سادر6737211941034047

كلية التربية/جامعة سامراء442.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيهناء نعيم توفيق احمد6738181942174078

كلية التربية/جامعة سامراء433.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيرفاعي خضير عبدالعزيز صالح6739181951040023

كلية االداب/جامعة سامراء414.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين خضير6740191941028068

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء485.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيحسين سلطان حسين عطيه6741231951005012

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة385.0اعدادية جنين للبناتادبيشيخة ياسين حسين فياض6742191922149023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية386.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيصكر شاكر محمد صالح6743171951144034

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0ثانوية المحبة للبناتادبيإلهام بالل إبراهيم سليمان6744311922045001

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت602.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعمر فالح جدوع علي6745211941248022

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية420.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياحمد عادل جميل خلف6746181941065003

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية368.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفاطمه ياوز قادر محمود6747201942138099

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0ثانوية بردى للبناتادبيدالل سعدون محمد عيسى6748191922251006

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيشهم عزت عبد هللا احمد سامي6749171921016040

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنينادبياحمد حسن درويش موسى6750171921214002

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية الجبل للبنينادبيعبد هللا طه محمد عبد هللا6751211921036018

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ثانوية تونس المختلطةادبيحسيب حسن علي محمود6752201921213003

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية359.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيليث مالك صالح خلف6753211921001050

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية358.0ثانوية االوس للبنينادبييوسف عز الدين شومل عمران6754201921055070

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0اعدادية االسحاقي للبناتادبياشكان كاطع مخلف علي6755181922255003

قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 442.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسين جبار عبدهللا عبيد6756211951002013

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرسل علي سلمان حسين6757231942077056

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيعلي حسن عجيل سعود6758231951054031

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمرتضى محمد حسن شعالن6759251941004062

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية الزهور للبناتادبياالء عماد صالح خضير6760111922078043

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية النجاة للبناتادبينهى عباس راضي خضير6761231922139022

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيغسان صبيح علوان سلمان6762111921052064

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد علي جاسم جبر6763151921013082

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0ثانوية قرطبة للبناتادبيميالد كاظم هادي يوسف6764231922126055

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الخنساء للبناتادبيحوراء نعمان ثابت حسين6765211922117008
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كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 357.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد عامر خضير عبود6766231921256100

قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى438.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيحوراء صبيح خضير ناصر6767281952075008

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيسارة ياسين ابراهيم كاطع6768121942110064

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى465.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرشيد عبد الحميد مجيد طه6769311941024072

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى416.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد منذور6770141951011054

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى403.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي صالح حسن محي6771141921019087

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0الثانوية الشرقية للبناتادبينور خزعل جبر جاسم6772141922097037

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد فاضل شمخي جابر6773151941018047

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد خضير عبد6774111941021036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن فالح حسن علوان6775181941006024

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيابراهيم خالص خلف عبد هللا6776101941011002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى397.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيمصطفى ماجد حريث احمد6777111941022023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيابو الفضل حسن علي جبار6778111941049002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيسيف اركان صادق ماشاء هللا6779111941049058

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيتبارك محمود عبد هللا محمد6780141942151002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيموج خضر موسى جباره6781141942138032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى369.0ثانوية االلباب المختلطةاحيائيغفران حسن صالح حسن6782181942297008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيحسن عامر حسن محمد6783101951014033

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى378.0ثانوية بغداد السالم االهلية للبنينتطبيقيسامر عبود خليل عنفوص6784121951041002

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعبد القادر كامل حمادي صالح6785191941010026

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى480.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياحمد مسلم احمد كريم6786181941141008

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم زياد ياسين حسين6787121942083038

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائينور جبار محمود عبود6788231942095085

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0للبنين (ع)اعدادية االمام موسى الكاظم ادبيسيف صباح محمد خماس6789131921025027

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الوركاء للبنينادبيكرار عاطف عباس مفتن6790111921027097

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيايقان قاسم محمد علي6791111922136013

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الفوز للبناتادبيرفل كامل دريول عباس6792131922099019

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحبيب علي حمدان ضيغم6793151921009020

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك علي حسن عزيز6794211922097025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ثانوية الدوالب للبنينادبيلؤي صادق سميع جبير6795191921016007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبينعمان مهدي شهاب احمد6796211921038146

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية العال للبناتاحيائيهمسة ناصر رشاد عبد هللا6797191942156094

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية المنتهى للبناتادبيزهراء قاسم جميل ابراهيم6798211922103014
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيعذراء جاسم ابراهيم حسين6799211922098040

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى اسماعيل ابراهيم خميس6800211921077119

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور الزهراء صادق عبد الرزاق علي6801131922118154

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعمر نهاد عبد خماس6802211921063052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد كريم ثامر كريم6803131921008011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية حنين للبناتادبيايه نبيل عطيه كاظم6804131922104004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية البينات للبناتادبيبدرية خضير رشيد كاظم6805211922116001

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيبكر مجيد حميد حمادي6806101921200025

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية648.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء مانع متعب عبد6807221942167039
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