
قسم الحاسبة االلكترونية 2021-2020قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(2الوجبة )القناة العامة 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد569.0ثانوية المتميزينتطبيقيصادق ميثم محمد صادق عباس1131951016009

قسم االلكترونيك واالتصاالت/كلية الهندسة/جامعة بغداد624.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقييوسف رسول عبود جبار2101951008057

قسم الموارد المائية/كلية الهندسة/جامعة بغداد505.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتتطبيقيمريم غانم عبد الحسين مسري3261952139009

كلية العلوم/جامعة بغداد645.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى ضمير شاكر عبيد4271941001336

كلية العلوم/جامعة بغداد614.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرانيه عبد الخالق حميد يازع5101942105019

كلية العلوم/جامعة بغداد480.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقياحمد طارق حسين جاسم6141951011006

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيحسين وسام قاسم حبيب7131951252030

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد576.0اعدادية النور للبنيناحيائيكاظم عماد علي محمد8121941026126

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد574.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائياحمد جبار خلف محمد9221941225002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد575.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبأ احمد راضي خلف10131942122044

قسم الحاسوب/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد460.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيزينب جمال عبد الوهاب عبد الرزاق11111952072020

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد575.0الخارجيوناحيائيعلي جودت كاظم مزعل12141941400024

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد550.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعصام ابراهيم جلوب حبش13141941208120

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد472.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين عامر كاظم كريم14261941016023

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد469.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيعبد الرحمن عادل نجم حريش15101941023014

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد458.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعز الدين خليل ابراهيم حسن16141941048051

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزمن عدنان شامل جبر17101942117043

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيداليا باسم موسى خلف18121942098026

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد451.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه كريم عبطان زوير19151942047054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد450.0ثانوية مسيرة المعرفة األهلية للبناتاحيائيزهراء ميثم فهيم عليل20121942088008

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد449.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحيدر عالء بوري حسن21131941011027

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد447.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيهاجر سمير كاظم علي22141942109054

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد446.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب محمد جعفر مناتي23141942072088

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد453.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقياحمد صباح سجر مجمان24151951004003

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد441.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمظهر عباس احمد ابراهيم25231951046032

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد436.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمصطفى محمد جبار حمد26131951004038

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم عباس جبر27131951252066

كلية اللغات/جامعة بغداد473.0ثانوية الرتاج للبناتادبيأيات مطشر صبر عواد28141922121001

كلية اللغات/جامعة بغداد461.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيوسام رائد كامل خضير29111921011076

كلية اللغات/جامعة بغداد460.0أعدادية الفاطميات للبناتادبينبأ محمد رزوقي جاسم30121922102105

كلية اللغات/جامعة بغداد455.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينبأ جعفر حيدر عطا31141922104038

كلية اللغات/جامعة بغداد453.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي رضا محمد سوادي32121921009156

كلية اللغات/جامعة بغداد451.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر رائد حمودي اسماعيل33101921027078
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كلية اللغات/جامعة بغداد441.0إعدادية المروج للبنينادبيسجاد محمد جعفر صادق34141921013055

كلية اللغات/جامعة بغداد440.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد محمد حسن عواد35141921038073

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية البراق للبنينادبيحسن رحيم كاظم ياسين36151921002030

كلية اللغات/جامعة بغداد438.0اعدادية التقى للبناتادبيفاطمه احمد جمعة عبد هللا37111922071069

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياحمد صباح فاضل عبد الحمد38191921011003

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبياسراء فوزي جاسم حسن39151922050003

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمرتضى محمد عبد الكريم غشام40141921026122

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد536.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسان فالح كاظم كرم41141921009019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد548.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي شاكر جبار شلش42131941005045

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد534.0اعدادية النهار للبناتاحيائيهيام حسن عليوي نجم43111942127074

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد504.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي طالب ديوان حسين44141941030035

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد498.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيورود سعد ناجي جار هللا45131942130040

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية النهرين للبنيناحيائياحمد عماد عدنان عالوي46111941020006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد502.0ثانوية البصرة االهلية للبنينتطبيقيحسين عصمت محمد زين العابدين47161951132002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد461.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيليث جمعه خصاف حميد48151951005093

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد552.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيكوثر جاسم محمد جياد49121942094239

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد499.0اعدادية البطولة للبناتادبيغفران علي عيسى فرج50101922110087

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0الخارجياتاحيائيهند قاسم نجم عبدهللا51111942401061

قسم االقتصاد المنزلي/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد430.0اعدادية البطولة للبناتادبيعذراء هادي فرحان شميران52101922110080

كلية اآلداب/جامعة بغداد458.0اعدادية العراقي للبنينادبيحيدر رسول جمعه ابراهيم53101921005018

كلية اآلداب/جامعة بغداد455.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعباس حميد عبود حسين54121921034088

كلية اآلداب/جامعة بغداد454.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد الباقر ماجد حمد حسون55151921007198

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبياحمد حكمت حريش عالوي56101921035002

كلية اآلداب/جامعة بغداد447.0اعدادية االخالص للبناتادبيطيبه عبد خضير عبود57111922112096

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية بنات الحسن المسائية للبنينادبيمشتاق فواز عباس حسين58191921362084

كلية اآلداب/جامعة بغداد444.0ثانوية التجدد للبناتادبيهديل خالد ابراهيم علوان59121922120031

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0ثانوية الحضارة للبناتادبياسيا مجيد احمد ابراهيم60101922108002

كلية اآلداب/جامعة بغداد442.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد شاكر هادي حسن61141921061005

كلية اآلداب/جامعة بغداد565.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد العزيز عامر عبد العزيز سعود62101941013084

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد428.0ثانوية الرافدين للبناتادبيطيبه فاضل عباس صكبان63131922095024

قسم االثار/كلية اآلداب/جامعة بغداد426.0اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى مثنى سليم كاظم64101921005062

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيشهد ياس خضير جعفر65111822137029

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد429.0للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمقتدر صالح هادي جواد66121921018067

32 من 2صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2021-2020قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(2الوجبة )القناة العامة 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسرى حامد علي مطر67111922087020

كلية األعالم/جامعة بغداد497.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيصابرين ابراهيم هاشم حسن68151922049057

كلية األعالم/جامعة بغداد487.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي خالد طعمه حربي69121921034097

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد466.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمنتظر احمد جاسم علي70261941208052

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد458.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعبد هللا عدي صبحي نوري71131951014024

كلية الطب/الجامعة المستنصرية694.0انقرة-مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيااحيائيجعفر فارس جعفر جابر72131941241004

قسم المدني/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية553.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر قاسم رشك زورة73281951022039

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية633.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي كريم نزال محمد74271941152037

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية616.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا مسهر حسن75131941034038

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائياحمد هاشم هاني مجيد76131941004009

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية527.0اعدادية الرافدين للبنينادبيطه نصيف جاسم محمد77101921009028

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية489.0ثانوية الثائر للبنيناحيائيكرار احمد خزعل احمد78121941011003

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد عماد عيسى خصاف79131941003078

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية482.0ثانوبة ذو النورين المختلطةاحيائيعبد هللا علي محمد علي80121941020088

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية455.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد حسن مطرود حنت81141951018088

كلية التربية/الجامعة المستنصرية536.0ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيتبارك حسين فليح حسن82131922284001

كلية التربية/الجامعة المستنصرية502.0اعدادية االمام الصادق للبنينادبيحسن صباح حسن عباس83131921002024

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد الرحمن محمد عواد مصلح84101921009030

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية القطيف للبنينتطبيقيحسين هادي جعفر مصلح85261851041005

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعدي سالم حسين علوان86101921010017

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء سالم حميد منشد87121922134003

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0الخارجياتادبيزهراء خالد خضير حسن88111922401040

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية التفوق للبناتادبيعطارد خضير عباس عبيد89121922113025

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية421.0اعدادية هند للبناتادبيسجى حمدان موحان جودي90111922079030

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمهدي احمد ناصر رسن91131921008172

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية462.0اعدادية الفكر للبناتادبيمريم حسين علي عبود92151922056077

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية425.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين علي شالكه جبر93101921008049

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقياحمد علي حسين عبدان94121951030005

كلية العلوم/جامعة البصرة604.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيساره ماجد محمد امين هاشم95161942164028

كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد علي حسين96161942202147

كلية العلوم/جامعة البصرة549.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيطاهر شايع متعب عبد97221941029056

كلية العلوم/جامعة البصرة540.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيايات حيدر وهاب حسن98161952226013

كلية العلوم/جامعة البصرة511.0ثانوية نازك المالئكة للبناتتطبيقينرجس سالم جلوب جبارة99161952265045
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كلية الزراعة/جامعة البصرة443.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيصفا حسن علي نزال100161952208042

كلية الزراعة/جامعة البصرة438.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمحمود معن محمود طه101161951348029

كلية الزراعة/جامعة البصرة434.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي عدنان مطشر رويعي102161951034094

كلية الزراعة/جامعة البصرة427.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمؤمل خضير عباس شليبة103281951009085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة464.0اعدادية المعقل للبناتاحيائياطياف احمد ناصر عبود104161942169005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة483.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيابراهيم يونس ذهب عبد علي105161851019002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة475.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيعالء عزيز كامل مفتن106161951029010

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة594.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيشفاء عماد صبري جابر107161942221016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة520.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيبتول عبد السيد هاشم عبد السيد108161942283004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة504.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي جاسم شعيب فرد109241941016076

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة567.0اعدادية االكرمين للبنينادبيليث علي عبد الرزاق جعفر110161921017047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة571.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينرجس حسين عبد الحسن محمد111221942311055

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة448.0ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب احمد عبد الصمد علي112161922175021

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة442.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيشمس حسين محمد فاضل113161922190006

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة477.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيهدى مزهر حسين داود114161942257058

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسين صالح حسن شبيب115161921047019

كلية اآلداب/جامعة البصرة436.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبييحيى صالح صلبر جابر116161921307037

كلية اآلداب/جامعة البصرة428.0ثانوية النصر المختلطةادبيحسن عادل عبد الحسن محسن117161921305013

كلية اآلداب/جامعة البصرة424.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيقاسم عبد مطشر كزار118281921011010

كلية اآلداب/جامعة البصرة519.0اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيعباس محسن شمير سلطان119161941041010

كلية اآلداب/جامعة البصرة487.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزينب سامي جمعه كريم120221942125137

كلية العلوم/جامعة الموصل662.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيمنسك عبد الجليل علي صكر121311942039029

كلية العلوم/جامعة الموصل592.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيمحمد فارس محمد ذنون122131941244005

كلية الحقوق/جامعة الموصل477.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبيفهد عاشج عفات بشار123171921359055

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل560.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنة قاسم محمد حسن124171942315019

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيضحى حسن مجيد احمد125171942297077

كلية الزراعة والغابات/جامعة الموصل442.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور سعد عبد هللا احمد126171942297099

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل586.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائينور محمد عبد البر محمد127141942107076

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل552.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيدالل مصلح خلف محمد128171942166014

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل511.0ايمن- الخارجيات احيائينجوى رعد جمعة حمو129171942401020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل494.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه منير صبري عبد الباقي130171942288121

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل445.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيزينه طارق عبد القادر حاج موسى131171952231039

كلية اآلداب/جامعة الموصل530.0ثانوية اصفية االولى للبنيناحيائيهيام ظاهر خلف حسين132171942035018
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل613.0ثانوية تلكيف للبناتادبيشذى شاهر مشعل يونس133171922254027

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0ايمن- الخارجيون ادبيريان محمد جميل محمد نور محمد صالح134171921400043

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل530.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرفيده مصلح نجم عبد هللا135171942290120

قسم رياض االطفال للبنات/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل453.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيرغد حسن علي حسين136171922297028

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل443.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيأنوار سهيل جورج يوسف137331942062009

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل438.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعمر عقيل استير خورشيد138131941242024

كلية العلوم السياحية/جامعة الموصل435.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيابراهيم عصام محمد سعيد شهاب139331941050003

كلية االثار/جامعة الموصل440.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيامنه نبراس رستم احمد140171942286050

كلية االثار/جامعة الموصل432.0اعدادية سارة للبناتاحيائيزمن ارسن علي عثمان141171942248021

قسم اإلنتاج/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية585.0اسطنبول-مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيااحيائينورس نبيل صبحي مهدي142131942229030

قسم الصناعية/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية571.0ثانوبة ذو النورين المختلطةاحيائيارشد سعد احمد صالح143121941020019

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة الكوفة543.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيحسين علي حسين محيسن144251951020003

كلية العلوم/جامعة الكوفة613.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيياسر صابر عبيد ياسر145241941002175

كلية العلوم/جامعة الكوفة572.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الحسين سعيد146251941009144

كلية العلوم/جامعة الكوفة562.0ثانوية األنوار المختلطةاحيائيسالم غارف عطيه محمد147291941107003

كلية العلوم/جامعة الكوفة514.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيمحمد عاجل غياض عطيه148241951025020

كلية العلوم/جامعة الكوفة471.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياياد علي محسن خماط149281951151078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة520.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائييعقوب مكي عبد الحسن سلمان150251941157078

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة481.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعلي سعيد عبد الحسين طايع151221951310130

كلية القانون/جامعة الكوفة487.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيايوب مكي عبد الحسن سلمان152251951008024

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة432.0ثانوية ال ياسر للبنينادبيفائز مطير سرحان عبد153251921204018

كلية الطب البيطري/جامعة الكوفة500.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء عبد حميد كرداش154241942220028

كلية الزراعة/جامعة الكوفة459.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةاحيائيمحمد كطفان لوتي عبد مسلم155251941122112

كلية الزراعة/جامعة الكوفة446.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد علي صالح156251942082020

كلية الزراعة/جامعة الكوفة443.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيحسين علي شامل حمزة157251941030007

كلية الزراعة/جامعة الكوفة441.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيزهراء حميد عبود جاسم158231942191012

كلية الزراعة/جامعة الكوفة438.0اعداديه زنوبيا للبناتاحيائيسيوف عقيد حمود حمزة159241942100067

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسبأ غياث جوده عبد علي160251942110023

كلية الزراعة/جامعة الكوفة435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير صالح محيل161251951044137

كلية الزراعة/جامعة الكوفة431.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين جواد علي162251951156017

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسن علي زيدان شالخ163241951017009

كلية الزراعة/جامعة الكوفة429.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةتطبيقيجعفر محمد هاشم كاظم164251951122011

كلية اللغات/جامعة الكوفة430.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبييقين عدي احمد خضير165161922235049
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة455.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيليث محمد حسين علوان166251921012168

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة495.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيضرغام كاظم عباس جاسم167251941151070

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة494.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيجعفر مهدي كاظم حمود168251941001041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة480.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمصطفى مثنى رزاق ناهي169251941020048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة467.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسين طالب حسين170251942059476

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة448.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقيمحمد رحيم علوان جاسم171251951027047

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيتقى جليل كاظم حسن172251922089014

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيفاطمه حيدر جهام عبد الفاضل173251942062639

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة518.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب لؤي حسن جابر174251942064027

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيضحى فاضل كاظم كريم175251952070017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة449.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيهبه حسين عالوي هاشم176271952072063

كلية اآلداب/جامعة الكوفة449.0اعدادية االبتهال للبنينادبيحسين عبد الرضا جالب ملوح177251921023016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة427.0ثانوية الصالحين المختلطةادبينور رحيم شاطي راضي178251821120016

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيغدير عبد االمير عبد مسلم صادق179251921157041

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن غانم عبد الحمزه ناجي180251921025019

كلية اآلداب/جامعة الكوفة424.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد فرحان صالح مهدي181291921016069

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة529.0ثانوية االسراء للبناتادبيصابرين جاسم محمد صخيل182251922088019

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة468.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر حيدر هادي يوسف183251951008182

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبياكرم عبد زيد كريم سعيد184251921004008

كلية الفقه/جامعة الكوفة420.0ثانوية االكرمين للبناتادبيحوراء علي مهدي غدير185251922081012

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت627.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيبكر احمد قاسم علي186181941033019

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت559.0ثانوية الغساسنة للبناتاحيائيمريم ثامر حميد حماش187181942197018

قسم الميكانيكية/الشرقاط/كلية الهندسة/جامعة تكريت555.0اعدادية االمين للبنيناحيائيغيث مصطفى حنفيش احمد188311941009042

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيفيصل علي ابراهيم عران189181941089041

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت537.0ثانوية المراد للبنيناحيائيفاروق ناظم صبحي احمد190321941009010

كلية الزراعة/جامعة تكريت438.0أنقرة-مدارس االبداع العراقية األهلية تركيااحيائيعبد السالم شامل فاضل علوان191131941243006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت470.0ثانوية الدستور المختلطةادبييوسف جنعان هزاع رشيد192211921219025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت462.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعيسى ياسين عبود مخيلف193111921151039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت456.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيزياد خلف علي حميد194201941004029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت455.0ثانوية المدينة المنورة المسائية للبنيناحيائيياسين عقيل محمود مراد195181941342050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت450.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيطه عدي فنر عبد الجبار196311951011016

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت468.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي غائب رفعت كريم197201941312061

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت542.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد محمود جاسم حوري198171941007033
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت512.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الستار منديل هزاع199181941151059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت499.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيدرباس محمد مطلب صالح200211941009070

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت491.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائياخالص حازم جاسم محمد201181942236007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت444.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسن امنيزل خليفة منيف202181921001011

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت442.0ثانوية الهالل المختلطةادبيمحمد عباس معادي جانون203231921179021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت479.0ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيياسر بشار عبد هللا خلف204181951013025

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت453.0ثانوية ميسلون للبناتادبياسراء حامد صبحي علي205181922186001

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت440.0سامسون-ثانوية دجلة العراق االهلية تركياادبيمينا احمد جعفر داود206131922238002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت429.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبينادية كمال محمد جمعة207201922112012

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت492.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيانعام خالد محمد نايل208321942028002

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت445.0ثانوية النسيم للبنيناحيائيميس حسن عالوي مشعل209321942006006

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت435.0ثانوية عدن للبناتاحيائيدنيا كاظم عذاب شدهان210231942076025

كلية اآلداب/جامعة تكريت448.0ثانوية العلم المسائيةادبيتبارك يوسف محمد حسين211181922334011

كلية اآلداب/جامعة تكريت425.0ثانوية الرافدين المختلطةادبيمقدام كريم أنياز مخلف212181921280018

كلية اآلداب/جامعة تكريت421.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيصفاء عامر جاسم مخلف213181921001030

كلية اآلداب/جامعة تكريت466.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائياتنا محمد مهدي محمد214131942073005

كلية اآلداب/جامعة تكريت464.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيأمنه رعد تركي هزاع215181942172004

كلية العلوم االسالمية/جامعة تكريت439.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيبكر وليد محمد عبيد216121941022033

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة القادسية603.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيعبدهللا حسن نجم عطية217291951109022

كلية العلوم/جامعة القادسية573.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء عدنان كاظم عبود218241942121152

كلية العلوم/جامعة القادسية485.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيامجد جاسم عبد غالي219241951018002

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية511.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيسجاد اسعد اسماعيل شاكر220241941021022

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية495.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيليث ايهاب محمد هاني221241941038043

كلية الزراعة/جامعة القادسية440.0اعدادية النضال للبنيناحيائيفرقان كاظم لفته حسن222241941014035

كلية الزراعة/جامعة القادسية438.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيشيماء عدنان كتاب جهادي223241952152007

كلية الزراعة/جامعة القادسية430.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحسين علي عباده شنان224241951027013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية462.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحاتم كريم حمزه حسين225241951027005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية450.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيجعفر نجم عبد حاجم226241951034006

كلية التربية/جامعة القادسية591.0اعدادية النجدين للبنيناحيائياحمد ناظم كريدي حسون227241941063006

كلية التربية/جامعة القادسية587.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيآيات عقيل نعمه جعفر228241942120021

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية527.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيشفاء مجبل سلمان مهبول229241942154010

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة القادسية432.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب فرحان كريم ورور230231922089025

كلية اآلداب/جامعة القادسية446.0اعدادية التآخي للبنينادبيحسين عدنان جاسم جفط231241921029015
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كلية اآلداب/جامعة القادسية439.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيمريم منذر هادي حسين232241922186055

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد مناتي سلمان233161941354042

كلية العلوم/جامعة االنبار568.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيخديجة ياسر حميد عبد234211942172015

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار508.0ثانوية الراشد االهلية للبنيناحيائيعبد القادر محمد عبد هللا حمادي235191941119014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار503.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاحيائيمحمد عبد القادر مطر طالب236191941348078

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار493.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاحيائيعمر صادق حمد هللا حسين237191941348058

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار440.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد الرحمن عصمت رحيم عبد238111921150037

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار424.0ثانوية جبهة المختلطةادبيعيسى خالد دحام مسير239191921301029

كلية الزراعة/جامعة االنبار444.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمة عادل حماد جياد240191942204059

كلية الزراعة/جامعة االنبار437.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمصطفى سلمان محمود منفي241101941024045

كلية الزراعة/جامعة االنبار436.0اعدادية القدس المسائية للبنيناحيائيمحمد فوزي احمد علي242191941338062

كلية الزراعة/جامعة االنبار433.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيافراح جهاد عبيد عفتان243191942131006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار458.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيوليد خالد اسماعيل حنشل244191941096032

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار459.0اعدادية فتح الفتوح للبناتاحيائيحنين خالد حسن سمير245191942148012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار530.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائياحمد محمد حمزة احمد246111941034004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار525.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيهدى عادل فالح فاضل247231942094071

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار498.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسفيان محل عبد داود248101941009024

قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار477.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائياياد عبد الصاحب جيجان شدود249161941355011

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار473.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمريم عمر عبد الكريم رميض250191942159099

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار467.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيحنين جاسم محمد سلمان251191942192014

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار460.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهديل امير محمد عالوي252191942224055

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار440.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيامنه امجد حسن مجيد253181952242012

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار435.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيايمان جمعان مشوح بدوي254191952214007

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار426.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيرسل بشير عناد فرحان255191952194001

كلية اآلداب/جامعة االنبار455.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر فاضل كاظم256241941203216

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية561.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسن علي نصيف فزي257131941031022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية490.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى محمد حميد درجال258151921003128

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية471.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد مصطفى عبد احمد259141921048110

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية520.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعبد العزيز فرحان مراد عباس260271941034051

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية499.0ثانوبة ذو النورين المختلطةاحيائيايهاب ثائر احمد ياسين261121941020031

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية482.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائياحمد عبد مطر عظم262261941026002

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية467.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحاكم رجاء عبد الرضا فنيطل263241951014014

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية489.0اعدادية االعظمية للبناتادبيدعاء خالد حافظ فرج264131922073033
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كلية اآلداب/الجامعة العراقية442.0 تموز للبنات14ثانوية ادبياالء حميد حسين حسن265141922071001

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء حمدان جوحي جبر266131922126019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية435.0ثانوية االمل للبنينادبيعبد الحميد ماجد حميد جراد267311921004013

كلية اآلداب/الجامعة العراقية432.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمصطفى محمد مجيد سلمان268131921021036

كلية اآلداب/الجامعة العراقية428.0الخارجيونادبيمنتظر  علي عبيد عنيد269151921400080

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية436.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمحمد كريم نهار محمد270101921040055

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية422.0ثانوية النوارس للبنينادبيكرم رستم عبد االمير مبارك271131921027024

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية440.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسين عقيل موسى جاسم272231951014014

كلية األعالم/الجامعة العراقية472.0اعدادية سيناء للبنينادبييوسف قيس شكر محمود273131921019056

كلية األعالم/الجامعة العراقية467.0اعدادية العراق للبنينادبيحسنين ابراهيم عليوي كاظم274121921009053

قسم المعادن/كلية هندسة المواد/جامعة بابل592.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيعبد هللا صادق صالح عباس275131941244002

كلية العلوم/جامعة بابل617.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعقيل عساف صبار حمزة276231941173088

كلية العلوم/جامعة بابل560.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعال عباس علي خلف277261942083069

كلية العلوم/جامعة بابل548.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيضي نجاح هادي نواف278231942147048

كلية العلوم/جامعة بابل473.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيمصطفى حامد محمود عبد هللا279231951011040

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل515.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياالء قحطان حافظ بابل280231942271035

كلية تكنولوجيا المعلومات/جامعة بابل471.0ثانوية بابل للبنينتطبيقيناجي غسان حسين ناجي281231951021016

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل453.0ثانوية الجنائن للبناتادبيآالء محسن هاشم هزبر282231922102001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل487.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمرتضى فاضل عباس ظاهر283231941014111

كلية اآلداب/جامعة بابل425.0ثانوية الدستور للبنينادبيحسنين علي ناصر سلمان284231921018006

كلية اآلداب/جامعة بابل423.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيديانا عامر حسن عباس285231822119036

كلية اآلداب/جامعة بابل421.0ثانوية بلقيس للبناتادبيساره علي حمود حسان286241922110010

كلية اآلداب/جامعة بابل505.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى نزار عبد الكريم عبطان287271941010175

كلية اآلداب/جامعة بابل454.0الخارجياتتطبيقيتماره حسين مزهر حسون288231952401004

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيغفران علي محمد كريم289231922145036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل501.0ثانوية التراث للبناتاحيائيبلقيس حاتم عبدزيد عبيد290231942148007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل496.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمنتظر فارس مسلم عباده291231941033144

كلية التربية األساسية/جامعة بابل492.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء علي عبيس حسين292231942119111

كلية التربية األساسية/جامعة بابل480.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيهبه محي عبد مطلب293231952077024

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة النهرين613.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتتطبيقيحوراء كاظم حسين محمد294131952124001

كلية العلوم/جامعة النهرين496.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقياحمد رعد مجبل مارد295111951020004

كلية التقنيات االحيائية/جامعة النهرين516.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعلي عدي شالل فرحان296111951033019

كلية العلوم/جامعة ديالى604.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعباس حسين عبدهللا احمد297211941037010
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كلية العلوم/جامعة ديالى571.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسمر احمد علي عبد298211942140127

كلية العلوم/جامعة ديالى550.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيابراهيم احمد حسن هادي299211941079001

كلية العلوم/جامعة ديالى547.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين نعمان خلف ابراهيم300211941013037

كلية العلوم/جامعة ديالى469.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيهادي كنعان رحمان ولي301211951031039

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى541.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم احمد زناد احمد302211942178188

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى531.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيابراهيم غانم حمد مرهج303211941079002

كلية الزراعة/جامعة ديالى446.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل نبيل محمود نعمه304211942139061

كلية الزراعة/جامعة ديالى429.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمة جعفر ظاهر عباس305211942098123

كلية الزراعة/جامعة ديالى431.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيمريم احمد ابراهيم علي306211952098047

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى494.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن احمد حسين عباس307211921014015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى543.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيهيثم يوسف عيسى محمد308211941272245

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى457.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيسارة محسن ثامر مصطاف309211942093037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى463.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيحسين كريم لفته جابر310241951016035

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى462.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعلي عبد المجيد عليوي حسين311211921001045

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى461.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى عماد كريط خلف312211941278100

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى446.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائينهى حسين عربيد حسين313211942257021

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى441.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينتطبيقيياسر عماد حاكم كاظم314231951280018

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى439.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحاتم صالح حاتم احمد315211921063006

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى435.0ثانوية السرمد للبناتادبيزهراء عبد هللا صائل محمد316211922157010

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى444.0الخارجيوناحيائيياسر هشام محمد ناجي317131941400042

قسم الكهرباء وااللكترونيك/كلية الهندسة/جامعة كربالء563.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقيحسن نايف حسوني سلمان318291951100048

كلية العلوم/جامعة كربالء597.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيورود محمد علي كاطع319271942052159

كلية العلوم/جامعة كربالء562.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسن فالح حسن كشيش320271941009026

كلية العلوم/جامعة كربالء562.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي ساجد امين رحيم321151941017043

كلية العلوم/جامعة كربالء477.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيامير محمد سعدون والي322271951007011

كلية التمريض/جامعة كربالء642.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور موفق مهدي عيسى323271942055271

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء525.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرمله سالم عبد الهادي يوسف324271942160076

كلية الزراعة/جامعة كربالء470.0ثانوية البيان للبنيناحيائيسجاد عزيز خضير طعيمه325271941032021

كلية الزراعة/جامعة كربالء429.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعمران حيدر هادي عزوز326271941019071

كلية الزراعة/جامعة كربالء427.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيجعفر رفيع عبد الهادي مطر327271941014039

كلية الزراعة/جامعة كربالء438.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي حسين بدر نادوس328271951036043

كلية الزراعة/جامعة كربالء432.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقياالم فاخر حسين كاظم329221952321007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء485.0اعدادية الفتح للبنينادبييونس طالب متعب علوان330271921011079
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي صباح علي رجب331271921016106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء469.0اعدادية السجاد للبنينادبيمصطفى جاسم فاضل خضير332231921031076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء467.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيسجاد عبد الزهرة فليح حسن333271921006024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء463.0ثانوية الحرائر للبناتادبيآيات حيدر محمد رحال334271922107005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء450.0اعدادية الفتح للبنينادبيعبد الرحمن رزاق جابر صالح335271921011039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمنتظر احمد هاشم عبيد336271921048072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء475.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء ساجد عطا حسن337271942057080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء462.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي حسن علي حسن338271941008075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء458.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد زيد ابراهيم339271942058132

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزينب حسن كريم سرحان340231942154022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء455.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيايات علي جبار حمود341231942105010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء602.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحيدر ظاهر محسن حسن342231941014039

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء563.0ثانوية السدة للبناتاحيائياستبرق ميثم رزاق يعكوب343231942110003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء531.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسجاد خزعل علي حسن344231941002105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء485.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي محمد عبيد شبيب345271921017059

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء425.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي حسين مسيلم عبد346271921045036

كلية العلوم السياحية/جامعة كربالء423.0ثانوية العباس للبنينادبيمهدي صالح هادي عبيد347271921043019

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء474.0ثانوية الطيبات للبناتادبيفاطمه سالم حمزه حسون348271922106026

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء439.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفالح جبر خضير نايف349271921048045

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار505.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى عبدعلي تايه مجيد350241941062080

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسن والي خلف اليذ351221941307031

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار492.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينهى كمال ذياب اعبيد352221942323311

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيايوب عباس ناصر صليبي353221941061004

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار437.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبنين عادل فرج سمير354221942107010

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار434.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنيناحيائياحمد عبد رحيم ساجت355221941299001

كلية الزراعة واالهوار/جامعة ذي قار427.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمؤمل قاسم طلب يبير356221951310159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار448.0اعدادية جيكور للبنينادبيعبد هللا عباس عبد هللا ابراهيم357161921061060

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار447.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد رعد يوسف حسن358221921004031

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار466.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيجالل علي عبد جاسم359221951013018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار458.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيزينب علي حسين عليوي360221952321027

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار564.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيمريم ربح عيسى جنيوي361221942102054

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار550.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعباس مهدي سعدون فرحان362221941001051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار544.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيابتسام اركان مناع بدن363221942394005
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار517.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار حمد حمود364261941202074

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار516.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيهنادي جمال كامل عطشان365271942067110

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار462.0ثانوية الدستور للبنينادبيزيد حسين خليف هاتف366231921018016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعالء جالب فلفل صالح367291921014129

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار441.0ثانوية الريان المسائية االهلية للبنينادبيحسين جواد كاظم عشم368161921374002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ثانوية المدينة للبنينادبيعزيز حسن علي مطلق369161921029031

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0االعدادية المهدوية للبنينادبيرعد نجم عبد عواد370291921017093

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار579.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء سليم ابراهيم مزعل371221942117018

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار469.0اعدادية الهبة للبناتادبيريام محمد عويد جبار372221922120011

كلية اآلداب/جامعة ذي قار420.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين ريحان شيحان جعل373291921001047

كلية اآلداب/جامعة ذي قار460.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء حسين درويش عجمي374221942146022

كلية العلوم االسالمية/جامعة ذي قار475.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعباس سلمان هاني عكله375271941034046

كلية األعالم/جامعة ذي قار442.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين محمد حسين جالب376241941207045

كلية العلوم/جامعة كركوك481.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقيفاطمة عادل مجيد خليل377201952395038

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك501.0ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه زكي عزيز موسى378181942175014

كلية الزراعة/جامعة كركوك432.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد هللا حافظ كريم حميد379201941259166

كلية الزراعة/جامعة كركوك429.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفاطمه احمد عباس بهلول380201942125024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك474.0اعدادية شورش للبنينادبيزبير نديم قادر حسين381211921076018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك496.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نصر هللا فيض هللا محمد382201941309056

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك456.0ثانوية االمل للبناتادبيفاطمة عمار عايد عبد القادر383311922049012

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك483.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات احيائيساره عدنان شاكر صادق384201942175014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك556.0كردية- اعدادية شوان المختلطة احيائيكالى حازم عبد هللا سيروان385201942362017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك540.0ثانوية التحرير النوذجية للبناتاحيائيفاطمه جمعه عبد مهدي386321942029057

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك493.0ثانوية همسة للبناتادبيذكرى خليل خورشيد محمد387201922157015

كلية اآلداب/جامعة كركوك436.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيايناس عز الدين يونس عبد هللا388321922066030

كلية اآلداب/جامعة كركوك431.0كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيمروه يوسف محمد عبد الواحد389201922333048

كلية اآلداب/جامعة كركوك425.0اعدادية الزاب للبنينادبياحمد ابراهيم احمد عطيه390201921026002

كلية العلوم/جامعة واسط555.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزينب عزيز راضي محمد391221942183048

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط510.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهاجر رضا عليوي منحوش392261942120261

الحي/كلية الطب البيطري/جامعة واسط499.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيمنار حسين عبد علي حزام393261942110040

كلية الزراعة/جامعة واسط454.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعدي علي غنص غالي394261941017052

كلية الزراعة/جامعة واسط438.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيتبارك جعفر محسن علي395261942152004

كلية الزراعة/جامعة واسط437.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعالء مجيد حميد محمود396261941016048
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كلية الزراعة/جامعة واسط432.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيمنتظر لطيف حصيود عبيد397261951004059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط467.0ثانوية الحياة المختلطةادبيرامي خالد كامل حمزه398261921151006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط466.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد وليد مجيد رشيد399261921045056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط488.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيحوراء حسون وساك بليوي400261942109030

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط535.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيشهد عمران عبد الحسين جبار401261942115021

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط585.0ثانوية المنى المختلطةادبيدعاء علي خنفوس كشيش402261922177001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط481.0ثانوية المنى المختلطةادبيفاطمة علي خنفوس كشيش403261922177002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط455.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيواثق حيدر لهمود مطشر404291921008092

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط433.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمرتضى سعد كشكول لعيبي405281921017032

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط428.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمريم مزهر علي ابراهيم406211922208010

كلية اآلداب/جامعة واسط426.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيليلى فاضل مياح محلوم407261922089031

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عبد الحسين كميل علي408261921019034

كلية اآلداب/جامعة واسط425.0اعدادية الموفقية للبنينادبييوسف خضير صيهود نفيلي409261921056097

كلية اآلداب/جامعة واسط454.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعلي حسين خصاف بلبول410261941208026

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيسجى جاسم هويدي عليوي411261922072025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط437.0اعدادية القطيف للبنينادبيعلي ناصر سالم نايف412261921041043

قسم الميكانيكية/كلية الهندسة/جامعة ميسان640.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسن احمد طارش قاسم413281941013007

كلية العلوم/جامعة ميسان612.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيام البنين حيدر خلف حوشي414281942063012

كلية العلوم/جامعة ميسان536.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء علي خضير عباس415281952055021

كلية التمريض/جامعة ميسان659.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسجى قاسم منجل شاهين416281942055074

كلية الزراعة/جامعة ميسان444.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعلي جبار عبد الكاظم شلش417281951013021

كلية التربية/جامعة ميسان521.0ثانوية العمارة للبناتاحيائيكوثر كريم حميد حسن418281942059129

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان459.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين قاسم هميم كعيني419231942109031

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان481.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل عبد االمير جثير جناح420281951151566

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان487.0ثانوية النصر المختلطةادبيحيدر شرهان جهاد حمود421281921104014

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى516.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحسام عبيد حسن جبيح422231941167008

كلية التمريض/جامعة المثنى663.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس حسين كاظم علوان423241941005066

كلية الزراعة/جامعة المثنى432.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي محسن عوض ناهي424291941002131

كلية الزراعة/جامعة المثنى428.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائينبأ احمد حسن علي425291942153077

كلية الزراعة/جامعة المثنى431.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيرعد عبد الحسين سند عطوب426291951025038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى510.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيحيدر جواد هالسه حلو427291921006015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى489.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيميثم شريف عبيد شنون428291921006049

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد عطشان شنيور ابو شخيره429291921010004
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى453.0اعدادية الثقلين للبنينادبياكرم رحيم ثامر عبد430291921009013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى448.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمصطفى عبد الصاحب شراد شاوي431291921006044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى470.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى سمير حمود عواد432291942051315

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى456.0اعدادية النور للبناتاحيائيبسمه مرزوق هاشم عبود433241842095013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى455.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن فليح صعب عجمي434291851008016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى572.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيكرار حيدر فيصل صكبان435291921106024

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى532.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبياسماعيل حسن جبر محمد436291921110006

كلية اآلداب/جامعة المثنى441.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسين فالح دحام طافر437291921102012

كلية اآلداب/جامعة المثنى440.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبياحمد كريم بذوت لويذ438291921008006

كلية اآلداب/جامعة المثنى434.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيصفاء تركي خالوي جبر439291922054091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى477.0ثانوية الوالية للبناتادبيزهراء فارس داخل محمد440291922067014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى471.0ثانوية الحطيم للبناتادبيفاطمة اسماعيل كيوش محمد441291922087009

كلية التربية/جامعة سامراء481.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعبد هللا حسين نعيم فزاع442291921014121

كلية التربية/جامعة سامراء470.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيورقاء ايوب عبد سالم443181922273023

كلية التربية/جامعة سامراء463.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيصاحب فاضل دلي عليوي444291921014096

كلية التربية/جامعة سامراء543.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمرتضى نجم كريم محيسن445261941022150

كلية التربية/جامعة سامراء531.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيعائشه جمال عبدالكريم السيد446181942174055

كلية التربية/جامعة سامراء473.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ عبدالكريم سعيد عبدالعزيز447181942200023

كلية التربية/جامعة سامراء468.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيطيبه منذر حردان عباس448181942162029

كلية التربية/جامعة سامراء479.0ثانوية ضياء الشمس للبنينتطبيقيعماد حبيب عليوي كحيط449241951059007

كلية االداب/جامعة سامراء448.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير جاسم450161942192058

كلية االثار/جامعة سامراء435.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمالك حسين عبد الحسن كاظم451261941009114

كلية االثار/جامعة سامراء439.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمنى باسم حمد ياسين452181952242078

كلية االثار/جامعة سامراء438.0ثانوية القلعة للبناتتطبيقيعذراء عدنان فاضل عباس453181952196008

كلية العلوم/جامعة سومر621.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمرتضى عباس ذرب مسير454221941311072

كلية العلوم/جامعة سومر592.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعباس فيصل طالب كارون455161941038033

كلية الزراعة/جامعة سومر433.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه خليل منشد عبد علي456221942138059

كلية التربية األساسية/جامعة سومر488.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحيدر كاظم جوده موسى457221921054043

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء529.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم ناصر راضي458231942271187

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء605.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين علوان فيصل شاكر459241941035033

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء601.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسن نور محمد علي460231941252030

كلية الطب البيطري/جامعة القاسم الخضراء492.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس عبد ايوب هاشم عبد461231941005106

كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء438.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا حمزه عبد هللا كاظم462231941005110
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كلية الزراعة/جامعة القاسم الخضراء443.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيحيدر مهدي علي حطاب463231951068009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة617.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيمصطفى حمادي حمد عبد هللا464191941337080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة462.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيمصطفى عبد الرزاق حاتم خليف465101921159017

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة486.0ثانوية المآذن المسائية للبناتادبيايمان عباس حميد خلف466191922369021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية457.0اعدادية الفلق للبنينادبيمؤيد حامد مجيد عبد هللا467211921023065

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم592.0األهلية للبنين (ع)ثانوية الصادق احيائيحسام حسين فهد محمد468241941046008

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم576.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيياسمين عبد هللا نجم محمد469111942074077

قسم اتصاالت الحاسوب/كلية الهندسة/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت521.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسن عبد الرضا عباس فرج470141951018023

الموصل/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الشمالية427.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي موسى محمد علي موسى471171951178032

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعايد عبد هللا محمد ساجت472171941084040

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية413.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيبيار حسن حجي سليمان473171941060020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمريم محمد نذير يوسف محمد474171942098032

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيعمره محمد نذير يوسف محمد475171942098025

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايه عماد ادريس جرجيس476171942289020

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيسامي محمد حسن محمد477131941242016

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي عبد العزيز قاسم عباس478171941020079

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية371.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد فخر الدين محمد خليل479171841028023

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي حميد خليل زين العابدين480171951124049

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية452.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين احيائياياد ظاهر توفيق علي481201941304038

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0ثانوية االمل للبناتاحيائيفاطمة عصام احمد عبد اللطيف482311942049032

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعبد الرحيم خالد اسعد حسن483201941259156

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية391.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيسامان جهاد احمد بابا علي484201941311024

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية377.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائيادريس عاصي علي احمد485201941302041

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية426.0تركماني- اعدادية ايبك يولو للبنات تطبيقيزهراء نهاد حبيب قاسم486201952175012

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيصفاء عدنان نجم عبد هللا487201951016009

الحويجة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنينتطبيقيكوران مريوان عبدل علي488201951302035

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية425.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيتماره تيمور انور يادكار489181942373017

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية385.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد خالد عويد امحيميد490181941277002

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيعيسى مزاحم مهاوش تحيان491171951112019

الموصل/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية القبة للبنينتطبيقيمحسن احمد حازم صالح492171951081007

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الحويجة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الشمالية395.0تركماني- ثانوية بارش للبنات تطبيقياسراء مهدي علي رضا493201952395005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية416.0اعدادية المحمرة للبناتادبيخديجه صادق حاجي حمو494171922252009

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية409.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيبيداء حسن علي اسوادي495171922280015
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الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية434.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيضحى محمد زكي سليمان الياس496171942249063

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمعتز نوري سلطان عبد هللا497311921017024

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيعمر عبد المجيد حمد دخيل498181921004020

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية النيل للبنينادبيهمام فارس ابراهيم عباس499171921027122

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر جمال جاسم محمد500171921351119

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنينادبيايوب ثامر جاسم محمد501171921076001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد عجاج حديد جدعان502181921042018

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية381.0اعدادية الشهباء للبناتادبيساره محمد علي حيدر503201922106033

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبيعبد المجيد جمعة حمد دلف504201921259173

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية السياب للبنينادبيحيدر حسين علي جمعة505201921078035

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحينادبيجنان قيس سليمان محمد506331822058001

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية فلسطين للبناتادبيسوزان رحمان طيب عبد الكريم507201922140031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية طارق بن زياد للبنينادبياحمد عالء موسى سعود508181921036004

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيرحمه جمعه ابراهيم جمعه509311942002011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية399.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركياتطبيقيمحمد صابر محمد يونس صالح510131951242009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيليث نشوان عادل محمود511171951023160

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية444.0دراسة كردية-  اعدادية هلكوت للبنين ادبيهيمن ستار حسن امين512181921381015

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية423.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين ادبييوسف سامان عبد هللا ابراهيم513201921304019

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية422.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ازاد هادي حمدامين514201921313048

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية408.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيسرمد شاهين صادق ابراهيم515181921333027

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيمريم ازاد سعيد صالح516181922383054

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهاوناز سردار حسن حسين517201922346056

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية فريشتة للبناتادبيزهره غازي سمين رئيس518211922176001

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عثمان عبدل علي519201921377098

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيسوما صالح الدين صالح رمضان520201922355013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمصطفى حسن حميد وسمي521201921251097

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية402.0ثانوية التقدم للنازحاتادبيحنين جبار محمد خضر522201822170006

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيرسل علي صبري اسعد523201922282045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية413.0ثانوية رابه رين للبنيناحيائيياسر خالد محمد نايل524321941001014

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية407.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيمريم شهاب احمد سليم525201852149022

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية411.0اعدادية الحويجة للبناتادبينبأ علي ابراهيم محمود526201922147015

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية400.0كردية- ثانوية هوزان للبنات ادبيتارا سامان محمد طيفور 527201922333018

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسحر عبد السالم مصطفى شهاب528201922124022
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الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الشهباء للبناتادبياسماء محمد احمد ابراهيم529201922106008

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الرياض للبنينادبيعمر نزهان مخلف محمد530201921023036

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية394.0دراسة كردية- ثانوية كوردستان للبنات ادبيديكان نوري حسن محمد531181922383024

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية هاجر للبناتادبيملك شهرزاد خير هللا رضا532201922150017

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية419.0ثانوية سومر للبناتادبيرغد شحاذة صبحي سالم533181922270011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية414.0ثانوية الحمزة للبناتادبيسحر شالل عبد هللا سحاب534181922257011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياسماء عارف شكر محمود535181922347001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0اعدادية المنتهى للبناتادبيعلياء حردان نصيف جاسم536211922103030

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية403.0ثانوية سومر للبناتادبيمنال سوادي غازي تركي537181922270019

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية396.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيمحل عامر محمد ثلج538181921074011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيزهراء جاسم محمد سالم539181922273011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية392.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعباس فاضل حمد حافظ540181921091012

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية داقوق للبنينادبيكرار حسن حيدر علي541201921017033

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية الزوراء للبناتادبيايالف حميد محمد حسين542181922162007

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية405.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيشهالء حسين علي حمد543181942273018

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيالحسن محمد فاضل نوري544251941031076

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 492.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيكاظم باسم فليح عبد545251951205097

قسم هندسة تقنيات االتصاالت/النجف/الكلية التقنية الهندسية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 483.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمصطفى راشد شخير عجه546241951013080

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرسل حسين علي ذرب547271942095035

المسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 427.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيهدى محمد فاضل طاهر548251952056044

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 434.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحيدر سعد غازي لفته549231921183031

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 437.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي قاسم خلف راضي550251951007134

الكوفة/الكلية التقنية االدارية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيمنتظر حامد كاظم جبر551231951168018

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبيس علي552241942082066

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيحنين حسن عجيل مونس553221942390002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيقاسم باسم عبد عبيس554231941038054

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي فالح حسن احمد555231841046019

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيضياء سعدون اسماعيل كاظم556231941201012

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمصطفى جاسم هاشم عبود557231941252156

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيسجاد ستار رسن محمد558231941019052

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين محمد حسين وصخ559231941054045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعباس صادق جعفر عبود560231951251149

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 429.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيزينب حميد جاسم محمد561161952227017

32 من 17صفحة 



قسم الحاسبة االلكترونية 2021-2020قبول طلبة السنة السابقة للسنة الدراسية 

(2الوجبة )القناة العامة 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية ام قصر المختلطةتطبيقيمحمد ثابت متعب سرحان562231951162009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيفاطمه جاسم نور طاهر563231952113034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم ياسين محمد564231951044031

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهديل حسين حمزه شاكر565231952124057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد زيد عبد الرضا566231852137011

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيكوثر موحان حاتم سالم567271852059076

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقياسماء جاسم احمد عبد هللا568161952227002

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين ياس خضير عبيس569231951050008

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيغدير عباس فزيع محمد570221952157022

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيكرار علي عبد االمير عبود571231951061024

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيقاسم محمد حسين علي572231951068023

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية العقيدة للبناتتطبيقياجوان جميل نجم عبد هللا573161952231001

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيمجتبى مهند عبد الرضا عبيد574231951016035

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمحمد جواد عبد الحسن صالح575251851016042

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيريانه خليل ابراهيم علي576281952072005

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيطه خالد محمود طه577161951358065

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0للبنين (ع)ثانوية موسى بن جعفر تطبيقيحبيب يوسف حبيب عبد578231851069007

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية الجامعة للبنينتطبيقيكاظم زياد هاشم يوسف579231951067057

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينتطبيقيبالل عبد السجاد سمير نعمه580241951200009

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحيدر حمزة عباس علي581161851046028

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح عبيد خضير582231941075026

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمه جمال صباح مصحف583271952088042

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد هللا هيثم علي عبد الجبار584161851034077

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيسكينه مانع جاسم محمد585291952053020

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيانور احمد علي احمد586161851054005

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية النور للبناتتطبيقيهويده ماجد عبد الحسين علوان587241852095044

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية النور للبناتتطبيقيحوراء عزيز حسين حسن588221952156013

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمسلم محمد عباس شمخي589221951311171

المسيب/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيكرار غالب فضل جسوم590231951168014

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0الخارجياتاحيائيزينب عبدالرزاق كامل ناجي591251942401034

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 393.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد حسون سماري حمزة592291941002007

الكوفة/المعهد التقني  التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقياحمد نعيم لبه حسين593251951209002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 451.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمرتضى خضير عباس مجبل594251941010152
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النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيضحى حميد عجيل فرحان595251942084610

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيزيد علي عباس برهان596251941031293

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين وهاب597251951150068

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيرضا خليل عبد الحميد حنون598251951001062

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيحسن ناظم كريم جاسم599251951048005

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمحمد مجيد عودة حمزة600241951019056

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 407.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيسارة ناظم ابراهيم فضل601241852119039

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمصطفى مهدي صاحب خضير602251951009123

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمهدي مهنى حمادي عبود603251851116101

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0الخارجياتاحيائياسيل عزيز فليان كاطع604271942401005

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينوره حيدر حسين جاسم605271942059130

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 426.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف ضياء ناصر فالح606161951041061

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيجعفر احمد راضي عبد هللا607161951085014

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيسكينه عبد الغفار عيسى كاظم608161952155004

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيياسر محمد جبار يوسف609271951010103

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد علي ضغين صالل610241941203255

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 395.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين فاضل خرباط جيجان611241841002024

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسجى راجح احمد حميو612231942271240

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمقتدى كريم عبيد فرهود613241951012070

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمصطفى كريم عبيد فرهود614241951012069

قسم تقنيات الميكانيك/القادسية/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي مظفر هادي صالح615241851001064

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية أور للبناتتطبيقياالء حبيب حنون مهوس616221952154003

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي محسن هادي617231951252068

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 424.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقياحمد رحيم غضبان حمود618241951208002

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية الفرات للبناتتطبيقيعبير مهدي تركي خيون619221952101013

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامير احمد حسين حبيب620241951017004

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيخالد تحسين محمد جاسم621231851068017

المسيب/المعهد التقني الزراعي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيايالف صالح محسن علوان622241952108008

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0ثانوية بيروت للبنينادبيمرتضى ناصر حسين اسماعيل623231921022060

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير رزاق حسين علي624271921031019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيعذراء كريم حميد فرج625251922082030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد سالم جواد كاظم626231921043046

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية مأرب للبنينادبيعلي اسماعيل خليل ابراهيم627231921049023
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بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية القدس للبنينادبيمحمد جميل كاطع ونان628231921055059

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبييوسف سعد هادي مكرود629271921016205

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0ثانوية الدير للبنينادبيعلي يوسف كريم عبد علي630161921025022

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيهاني فالح نعمه جبر631251921209014

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعزيز عبد الكريم عزيز مايد632161921352055

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحسن داخل كاظم زغير633271821110007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 388.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيضياء الدين مالك عطيه سلمان634231921200019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبينبأ صدام جازي ذابل635271922161034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية الشهباء للبناتادبينرجس زيد عبد الحر عبد الرضا636271922146025

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيأمل محسن جبير طالل637271922102005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية القدس للبنينادبيعباس ثائر تحرير حبيب638231921055034

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب حسن يوسف موسى639161922155007

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0اعدادية جيكور للبنينادبيخالد وليد سعيد يعقوب640161921061033

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 381.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمنتظر عبد الرسول مجبل حسن641161921090016

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيوئام عبد السالم علي حمود642231942095093

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس عماد صالح شاكر643231941002137

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعبد هللا عالوي عبد ناصر644241851039029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية السدة للبنينادبيمصطفى عباس فاضل ابراهيم645231921016078

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 394.0اعدادية المعراج للبنينادبيعلي ممدوح حسين علي646111921024033

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد طه جميل عبد647231921011004

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي عبد الحسن علي قوجان648231921253088

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية هند للبناتادبيشهد عبد العظيم خضير عباس649111822079038

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيانفال حسين علي سلمان650231922128005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكرار حيدر حمزه صالح651141921026097

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية رفيدة للبناتادبيايمان جواد كاظم محمد652111922106012

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0ثانوية النيل للبنينادبيسجاد ناهض محمد رشاد653231921033039

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيامير مهدي راضي حمادي654231921029005

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيحسن عبد الرحيم سالم نغيمش655161821306010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيكرار عاجل خبط عمران656231921163023

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 373.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمحمد راضي عمران موسى657231821163028

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية العامل للبنينادبيحسن كريم راضي دغش658111921015021

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0ثانوية النيل للبنينادبيمصطفى سعيد محمد كزار659231921033080

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 368.0ثانوية عشتار للبناتادبيآيات حسن علي محمود660111922086004
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المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسين احمد عبد عيادة661111921052019

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسالم يوسف مهدي حسين662261821025026

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمنتظر ماجد نعمه حمود663261921025081

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسن ياسر ناجي فهد664131921008029

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0اعدادية برطلة للبنينادبيحسن سلمان جاسم شكري665171921067009

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 360.0ثانوية انطاكية للبناتادبيدعاء اسماعيل منشد حسين666211922112011

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعباس عامر عباس هاشم667231951257065

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيسارة حيدر عبود ناصر668291952058010

المسيب/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيازهر راهي ابو الشون لفلوف669251951152007

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 414.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه سعد محمد حرامي670251922086090

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيمرتضى موسى صاحب حسين671251921120016

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينورس احمد قاسم محمد672251922053069

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةادبيحسين سعد محمد عطشان673251921122043

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسرور مشتاق علوان عباس674251922086140

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيفاطمه كاظم فدعم مراد675251922170079

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 383.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبينور الهدى عباس فاضل ياسر676251922170088

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 439.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب علي حسين حمود677251942170229

قسم تقنيات ادارة المواد/الكوفة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 430.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد هللا خالد مطلب عاشور678111941025043

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحسين جبار راضي عبود679251921160011

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0اعدادية هل اتى للبنينادبيحسين عالوي خضر جالب680251921203007

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 405.0اعدادية الصباح للبناتادبيام البنين احمد مدلول مظلوم681251922064004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية التآخي للبنينادبيزيد صالح رحيم جواد682241921029019

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية القادسية للبنينادبياشرف عالوي جميل مزهر683251921211005

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الجزائر للبناتادبيصباح محسن جبار علي684251922091060

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية الصباح للبناتادبيآمنه عالء حسين ناصر685251922064002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيسجاد مجيد كاظم حسن686241921202034

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية االمير للبناتادبياسراء عادل نعمه مهنا687251922083002

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 378.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيفهد محمد قاسم خلف688161921365041

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية األبلة للبناتادبياطياف صفاء كامل والي689161922171009

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي احمد سبع خميس690211921272092

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 374.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء وحيد عباس جاسم691161922253021

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيعلي كاظم غانم زكر692271921154068

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 367.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيامير جابر مهدي برهان693241921201006
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0ثانوية المحاسن للبناتادبيزينب ياسين خضير علي694161922193015

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 365.0اعدادية العباسية للبناتادبيحنين ضياء مطلق علي695161922233016

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيحسين جاسم جوحي حمادي696201921085028

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد باسم عبد مهدي697251921024010

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 359.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيرنا محمد عبد الحسن صاحب698251922171014

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 358.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةادبيالهام تحسين قادر مجيد699201922350001

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 356.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجمال شريف عبد بدر700251921024048

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي علي حسين701251942087030

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب علي محسن والي702251942059350

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 425.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيعبد صدام رشيد معله703251951052025

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 420.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيسالم قاسم حسن عبد الرضا704251951150110

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 410.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيسالم حاكم كاظم فهد705241951015041

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 440.0ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد أياد احمد منصور706231921022057

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيامير عباس جبار عبد الحسين707271921049011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 415.0ثانوية الحرية للبناتادبيسكينه طه مهدي محسن708271922099037

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 409.0للبنين (ع)ثانوية االمام الحسين ادبيحسين عبد الخالق غافل سلمان709231921063015

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيآالم عقيل مهدي موسى710271922160001

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 406.0ثانوية التآخي للبنينادبيعلي محمد بشير جبير711291921018030

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 402.0ثانوية الوركاء للبنينادبيحسنين داخل عبد عون حميدي712271921040004

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 399.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمحمد احمد كاظم ثاني713281921011013

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 411.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيبنين عباس مهدي هايس714271942076007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الحوراء للبناتادبيفاطمة كريم منخي جبر715241922123026

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 412.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيسجاد حيدر كاظم راضي716241921155018

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 401.0اعدادية التآخي للبنينادبيحسين صباح ميري عبد الحسن717241921029013

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيفاطمه جبار محمد عبود718241922153002

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 390.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعلي كريم عبد خباله719241921203089

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 387.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيمصطفى جايش حمزه خلف720241921204068

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 386.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحسين علي طرويل راضي721241921203042

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 380.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد كريم جاسب رمي722161921017058

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 377.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء قاسم حميد غيالن723161922223032

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 376.0اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد حاتم كريم كاظم724241921008024

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 375.0ثانوية الكندي للبنينادبيعالوي جابر سوادي صالح725241921040030

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 363.0اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر حميد مشكور عباس726241921017022
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القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 362.0ثانوية غرناطة للبناتادبيسجى صادق رحيم خضير727281922074007

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 433.0اعدادية السنية للبناتتطبيقيايمان رحيم مدلول هادي728241952102006

القادسية/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 423.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيمنال عسل رطان فرحان729241952157013

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 419.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعبد الهادي رزاق عباس فالح730291921014124

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين رحيم عبد السادة حامد731291921001044

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 413.0اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين هادي كاظم عبد الحسين732291921010048

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين مزعل مرضي غدير733291921017071

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيبنين علي حاكم محمد734291922064008

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 403.0ثانوية القبلتين للبناتادبيملوك حسن ناظم مكت735291922073051

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 396.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد عبد الوهاب محمد حسين مجيد736291921001081

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعكاب قاسم فرحان ناصر737291921014128

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 369.0اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء راغب طالب فارس738221922149024

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 366.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيعلي عادل هاشم هادي739221921310021

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد كريم عبد محمد740291951005084

قسم تقنيات المحاسبة/الرميثة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 422.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيامل بشير شهيد موسى741291942071009

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمصعب عبد هللا احمد عباس742181941347084

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى514.0ثانوية مار يوحنا الحبيب األهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم بهلول عفن743141942117048

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى460.0إعدادية المروج للبنينادبيايوب علي حسين عبيد744141921013023

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيضياء جاسم جاسب جمعه745281951016078

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمصطفى حسن ورد زري746151951003054

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد رياض سليم عبدالرضا747121851030094

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيزهراء عبد الحميد حسن جليوي748151952054014

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقيزينب مؤيد كاظم جبار749151952058018

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمؤمل فيصل حمد هويان750141951008038

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقياميمة احمد جاسم محمد751151952080003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى428.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين محمد جبار عاتي752151951009009

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينتطبيقياحمد سليم عبد حجاي753221951077003

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى427.0قم-النموذجية في ايران (ع)مدارس االمام علي تطبيقيزهراء غسان عبد خالوي754131952205005

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيفاطمة عبد االمير عباس ضليع755251952084105

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمحمد اسعد حميد حسن756161951012067

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقياسراء حسين ابراهيم مسعود757101952155001

كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيمحمد جعفر محمد عبد علي758131951013018

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد صباح جاسم حمود759121941030012
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قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى608.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيامنه منصور دحام محمد760261942108015

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيامل عبد هللا جبر نمر761141942145014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى450.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيعلي حربي كامل عاصي762111941042030

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى444.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيامير عباس فاضل حسون763141941173009

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمالك رحيم راضي رخيص764261942074072

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية النجاح للبنيناحيائياحمد قاسم فاضل سلمان765141941027004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى431.0اعدادية القدس المسائية للبنيناحيائياحمد سهيل نجم عبد هللا766191941338003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية الداودي للبنيناحيائياسامه ابراهيم فاضل محمد767101941029003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيصادق ناجي خلف سلمان768101941015020

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتاحيائينور قاسم كامل محمد769141942142042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0الخارجيوناحيائيمصطفى جاسم عبد الباري بدر770121941400021

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى420.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيحنين مظلوم مهوس حسين771111942133022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيصادق محمد راضي محسن772151941009042

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى411.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمنار رياض انيس حميد773141942072140

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي يوسف عبود774251941150321

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى396.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد ذياب ناجي775111941022006

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيمحمد محمود ابراهيم خليف776111941160036

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيعبد الباسط محمد عويد عبوش777191941359023

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزبيده عدي رمل عبد هللا778131942117117

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيايه احمد شنور كاطع779151942041011

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى436.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي محيسن حمزه780261951208014

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى421.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمحمد عادل جبار مجيد781151951006032

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيضرغام حيدر صبحي علي782141951200082

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقياحمد سلمان عطية حمد783211951044001

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقياحمد رائد محمد كاظم784261951021002

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي محسن ياسين طاهر785251951044094

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسارة حسن مجيد كريم786281952070057

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية الرواد للبنينتطبيقيمصطفى حاجم محمود حاجم787121851024005

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى447.0اعدادية الشهيد صادق شريف للبنيناحيائيحسين ليث شاكر ابراهيم788211841088023

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى421.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرغد عضيد جاسم خميس789211942294034

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى430.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء عادل شعالن كريم790211952160011

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةتطبيقيمنيب مجيد سالم عبد791211951064010

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية نوح للبنينتطبيقيابوبكر ابراهيم احمد خلف792211951053001
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بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمصطفى حميد رشيد عبدالرزاق793211951012032

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية نوح للبنينتطبيقيسيف حسين حمود محمود794211951053004

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعمر عبد الرسول مجباس حسن795211951272110

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية تماضر للبناتتطبيقيشيماء نجم عبد الرحمن محمد796211952091008

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيجعفر علي حسين كاظم797251951157024

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمنتظر علي جبر نابت798161951008054

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0الخارجياتتطبيقيهديل وهيب رزوقي نصيف799211952401016

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيعذراء ناظم مالك لهمود800271952087013

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيمحمود قاسم عبدالكريم مهدي801211951018019

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية رسالة االسالم للبناتتطبيقيايمان جاسم طه ضاري802211952137002

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقينور عبد الهادي جبار جاسم803211952098054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيزهراء طالب عذافه شريجي804261942152010

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى علي مطشر حسين805261941005120

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحيدر علي محمود قاسم806281951006054

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعلي طارق شريف اسماعيل807221951300129

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمقدم عبدالجبار ابراهيم حنتوش808261851009072

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى394.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينتطبيقيامجد حربي داهي شنون809241951200007

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى393.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمؤمل محمد قاسم علي810291951007145

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيحامد شاكر عبد زيد زغير811231951006011

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيحسين عالء كامل جبار812231951006014

الكوت/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيقمر علي كاظم عبيد813241951005022

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيعلياء هادي ياس كواد814261942251024

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد اسعد خضير محمد815161951049006

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين صادق دويج جبر816231951042013

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعداديه يافا للبناتتطبيقيهناء فاضل حمد طوير817241952117055

الصويرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمجتبى نعيم حسين خضير818241951203178

قسم تقنيات االنتاج النباتي/الصويرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الوسطى387.0الخارجيونتطبيقيعلي طامي احمد مبارك819161951400091

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه ياسر جبير منادي820131922105039

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك حسام هادي عبيد821131922071015

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى418.0اعداديه االنوار للبناتادبيرسل عمار احمد خضير822111922085024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى عبد الوهاب مهدي محمود823141921026126

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى417.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد الباقر ماجد عبد الزهرة عبد824121921003075

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي عزيز حميد رهيف825151921008091
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيمحمد كريم جوده جابر826141921207020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية صنعاء للبنينادبيصفاء حمزة عباس محيميد827231921011042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0ثانوية سومر للبناتادبيحوراء عالء دينار فهيد828141922072020

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحسن جعفر حسن عبيد829151921013017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية الوزيرية للبناتادبينور عامر شعبان احمد830131922074060

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيامجد شهاب احمد عالوي831131841029011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية فدك للبناتاحيائيدموع عماد ستار عبد832211942156028

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبدالرحمن محمد احمد فدعم833131841029029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائينبأ مهدي حاتم مهدي834181942233036

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى440.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب حسين علي جاسم835121952105021

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحسين حميد كالي سي محمد836131951031012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عالء ناصر منشد837151951071136

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيضحى عبدالكريم عيسى خليل838131852071032

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقياحمد ستار حسين علي839131951013001

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيرسول محمد حلو صالح840141951029014

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيصباح كاظم دعيم عذافة841151951002043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى412.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتادبيبيداء يوسف حسين كيطان842111922136021

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيطارق عزيز عجيل حمادي843101921200043

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي مطر عكله جادر844281921013044

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى408.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيياسر حمير خضير عليوي845111921205061

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد هللا مصطفى محسن احمد846101921033015

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى407.0اعدادية النهروان للبنينادبيعالء محمد جاسم فجر847151921020079

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمسلم محمد هاشم عبيد848141921200139

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية المناهل للبناتادبيزمن زهراو راضي كاظم849131922126017

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى نوري عبد كاظم850141921008117

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية البهجة المختلطةادبيسجاد حسين حمد كاظم851261921167004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسين يونس خضير عباس852121921036004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الروافد للبنينادبياحمد جبار عبيد عباس853111921025004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية الميمون للبنينادبيعباس خالد كريم جحالي854261821033036

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى حمد زاير طليع855151921002177

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الواسطي للبنينادبيابراهيم احمد خلف ضاحي856101921040001

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيقاسم عالء احمد عبيس857231921190025

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى455.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء كريم عجيل زغير858151942042048
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيزيد تركي موحان عواد859261941004022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى423.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيسجاد عماد عبادي عبد الرزاق860161851134004

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى417.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيموسى كريم جابر حسن861281951013042

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيسجاد ساجد حمدان عبد الساده862241951204041

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين شهيد جاسب حسين863221951307055

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعادل سعيد حميد فرحان864191921041005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيمحمد عباس حماد احمد865191921348203

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية طارق بن زياد للنازحاتادبينيران اسماعيل عراك محمد866201822169005

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيسامر خالد محمد كاهي867191921072008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبياثير جهاد محمد عمر868191821109004

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد فرحان ناصر محسن869101921027010

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية رقية للبناتادبيسماء ثائر حمزه عبود870111922069025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية الروابط للبناتادبيغفران حامد محمد فرحان871191922229025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيرفاه عبد الرحيم هاشم محمود872101922222038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيغسق محمد حسن عبد873101922109087

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية جنة العراق للبناتادبيمريم احمد طه ويس874181922221033

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى378.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعلي فارس علي قدوري875191821078035

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الياقوت للبناتادبيحنين رائد راهي محمود876191922246008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيهارون عامر شاكر محمود877101921041062

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية الدستور المختلطةادبيفارس جنعان هزاع رشيد878211921219015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا احمد حمزه سلطان879131921001052

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةادبينعمان خليل خلف عطية880201921259319

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد خالد علي حسين881181921091027

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية الشهيد سعد حسن حسين الجواري للبناتادبيايناس قاسم علي حسين882181922274002

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية السرمد للبناتادبينور ماهر اسماعيل ابراهيم883211922157024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى370.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد هللا عالء عبد هللا محيسن884111921150044

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى368.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيانس محمد حسين محمود885201921030003

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية المزهر للبنينادبيعمران رائد جميل طعمة886181921150024

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى367.0ثانوية الصحابة المختلطةادبيمصطفى مثكال نايف حمد887181821305028

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية بحزاني للبنينادبيميالد سليمان حاجي اسماعيل888171921060009

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى362.0إعدادية الفرقان للبنينادبياكرم شاكر حمودي الطيف889181921021008

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى361.0ثانوية الصقور للبناتادبيسجى محمد شكير حمود890181922206015

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى360.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبياحمد عبد هللا خلف سعيد891181921074002
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االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيقاسم عواد عبد هللا سطوان892201921085079

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى356.0اعدادية االعظمية للبنينادبيحسان ثابت صالح عبد هللا893131921001025

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى354.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة ادبيهاوري دلشاد نوري حسين894201921365017

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةاحيائيعبد الرحمن محمود احمد كريدي895191941348038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد فرقد رفقي هندي896191841019081

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاحيائيامنيه غزوان جهاد فالح897191942139007

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية القدس المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسان مجباس صالح898191941338070

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزهراء عبد المهدي جاسم محمد899241952093028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء خضير عباس عبد االمير900211922153020

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية بني سعد للبنينادبيامير هاشم سلمان حسون901211921008005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيمحمد طه جميل حمادي902211921043036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهاجر ابراهيم خميس صالح903211922140088

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيهيثم طلعت رحيم خلف904211921241023

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى409.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيسجاد خالد جواد عبد هللا905211921018021

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية السرمد للبناتادبيختام لطيف علي رشيد906211922157005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية طوبى للبنينادبيعلي يحيى ياسين اسماعيل907211921087045

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية االحواز للبنينادبيابراهيم عماد سلمان ابراهيم908211921078003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيزينة حميد محمد مرشود909211922252012

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية االفكار للبناتادبينور قحطان لطيف رشيد910131922120027

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزينة عادل علي حسن911211922137017

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية السرمد للبناتادبيديانا فاضل عباس عطيه912211922157008

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عيسى جوز عبد العزيز913211822090050

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد واثق عبد الجبار خضير914211921074013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيرسول قيس عبد حسن915211921001028

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمود نبيل هوبي ارزوقي916211921065084

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيحسن عبد الغني محمود سلمان917211921275009

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الثمرات للبناتادبيامال عبد الجليل مالك حسين918211922169002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعقيل حسين خليفة محمد919211921030036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية البوادي المختلطةادبيرندة فزع خزعل سبع920211922216006

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية االفكار للبناتادبيشفاء ابراهيم محمد كاظم921131922120013

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية االحسان المختلطةادبيرانيه طه خضير عباس922211922265002

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيجالل تيمور زامل عبد الغفور923211951272034

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيرائد مهدي سعيد كاظم924211951270015
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بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقياحمد خليل حميد زيدان925211951005005

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى372.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقيزينب حسين كاظم عبد هللا926211952231003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيفردوس عبد المهدي جاسم محمد927241952093044

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0ثانوية نور الهدى للبناتادبييقين لطيف موزان حبيب928141922124060

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى418.0ثانوية البهجة المختلطةادبيحوراء جالب صالح مسير929261922167004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى416.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيحسين عبد الرضا حسين عبود930261921154007

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه عمار عيسى مجبل931261922086037

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية النعيم للبنينادبياحمد حاكم ناصر مطلب932261921008002

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى400.0ثانوية بلقيس للبناتادبيحوراء ذياب هادي زريجي933261922116004

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية السراج للبنينادبيعلي رمضان طعمه عليوي934281921031023

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةادبيعلي عزيز كامل عطيه935261921157027

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد عبد الهادي عمران محمد936261921005008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية رملة للبناتادبيسحر عطا كزار محسن937221922115035

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية المشرح للبنينادبيسعد غافل أخريبط كريم938281921018033

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى379.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيفاطمه توفيق كريم محمود939141922143047

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية البهجة المختلطةادبيوليد منعم مزهر حسين940261921167008

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0ثانوية مدينة المدن المختلطةادبيمسلم غضبان صافي داود941261921175022

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى376.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيكرار عباس جاسم صياد942261921044043

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى375.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيشهد حسين جعفر كامل943281922092047

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية االصالة للبنينادبيعباس شريف عبد الحسين شامي944261921035040

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى373.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار حسين كامل علي945141921024201

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمهند باسم راشد سمير946261941007100

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى415.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى رياض سعيد عبد الحسين947261942089126

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى411.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء حيدر صبيح عبد هللا948261942109052

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية المودة للبناتاحيائينور صالح عبد المهدي عباس949261942078054

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى405.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيضمى احمد ساهي نعيمه950221952301005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيجالل كاظم عنز مهدي951261921205006

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيحوراء علي حسين مظلوم952261922111013

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيامل حسن محمد شعيل953261942251005

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيساجد جياد عناد نجم954261941050023

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية بلد للبنينادبيمحمد مازن محمد شاكر عبد الكريم955181921006026

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى398.0ثانوية ابن رشد المختلطةادبيياقوت صالح علي محمد956181822302004

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد الرحمن عبد حميد سبع957101921032021
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بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى404.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعلي احمد وطبان علوان958111921057061

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيمحمد صادق باقر كريم جاسم959161921132009

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية االصالة للبناتادبيايمان خليل ابراهيم دخيل960111922083005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية بدر الكبرى للبنينادبياحمد رياض محمد امين صيهود961101921021002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الضفاف للبناتادبيمنسك سنان غني كريم962141922090057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0اعدادية االبتكار للبنينادبيجمال عبد المحسن مظلوم مطيلب963111921151017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيفاطمة الزهراء اسعد كاظم عربي964221922171021

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى395.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسنين فرات عباس حسون965141921005017

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيضحى عدنان غضبان اسماعيل966151922050077

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسارة جبار محمود ضائع967141922066019

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكاظم علي فطاس شارع968151921008102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعون صادق نعمه علعول969151921004045

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الفاروق للبنينادبيتقي باسم يوسف حسين970131921014016

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيابراهيم عباس بنيه شيري971131921026002

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعمر شاكر حسين زيدان972141921200102

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية دجلة للبناتادبيايه نبيل خليفه حسين973101922095014

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الوطن للبنينادبيعثمان نصر حسن محمد974191921099015

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية حطين للبناتادبيرسل سعيد زغير منخي975141922068012

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد فالح عبد الستار داود976141921208188

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الخمائل للبناتادبيايه ابراهيم محسن جابر977121922127005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عبد القادر كاظم جاسم978131921001057

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية الشجعان للبنينادبياكرم رعد عبود محمد979261821176005

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى383.0ثانوية االالء للبناتادبيرواء طعمه سلمان حسن980111922130013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى397.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيشهد محمد جباري بريو981131952096013

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية الدغارة للبناتتطبيقيزهراء حميد عبطان هادي982241952124006

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيدعاء جاسم محمد علي983111852127016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد رياض حماد خشمان984101951020011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسين علي نعمه علك985151951007032

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى394.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيسجاد محمود محيسن نايف986231951051021

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيحيدر فالح مهدي حميد987141951200055

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى391.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرضا جعاز988141851018073

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى386.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعلي  امير شبر محمد989231951256043

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيرهام اياد عبد الوهاب احمد990141952086010
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بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيكاظم حسين كاظم هادي991251951153103

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيمالك باسم عبد القادر محمد992111952066029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى382.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيريام تركي عباس هدمة993111952084011

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقياكرم سلمان حلحول عبطان994241951005003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى380.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيجنان حسن عبد هللا صليبي995111952080005

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيايهاب عامر جاسم محمد996191951020016

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينتطبيقيسيف علي خضير جوان997291951029003

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى377.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتتطبيقينوره ناصر عبد هللا محمد998111952062029

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيسيف الدين منذر صالح جابر999161951358063

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى365.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيزين العابدين رياض حرز عويز1000141951021027

بغداد/معهد اعداد المدربين التقنيين/الجامعة التقنية الوسطى362.0اسطنبول-ثانوية المستقبل االهلية في تركياتطبيقيسجاد بريسم دواي مؤنس1001131951215002

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية647.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمود هادي هاشم زهراو1002161941075272

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/البصرة/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية550.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيهاجر عثمان جابر علي1003161952152056

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية437.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينادبيمحمد سالم جواد كاظم1004161921414009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه يحيى يعقوب فاضل1005161942227038

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية447.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الجبار خضير1006161941358002

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائينور عبد الصاحب عبد المهدي صالح1007161942253037

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية394.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينرجس محمد عطب عبد1008161942152226

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية472.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقياحمد قاسم زباري يسر1009161951044004

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية440.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتاحيائيمسره سعد عبد رسن1010161942290082

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية425.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيآيه مخلد خضير عبد الواحد1011281942090002

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس عجيل زعل1012221941096093

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمة كريم حسين حسن1013281942090029

العمارة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية392.0الخارجياتاحيائينور الهدى رشدي عبد الصاحب داغر1014281942401021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيغصون عبد االمير خريبط ثويني1015221942398021

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية410.0اعدادية السالم للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم موسى معيوف1016221841013089

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية388.0ثانوية النور االهلية  للبنيناحيائيحيدر ابراهيم غالب سعدون1017221941089001

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية439.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائياشرف حيدر نوري حسن1018221941021009

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه عزيز عبد الرضا راتع1019221942170068

الشطرة/المعهد التقني الزراعي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية النور للبناتتطبيقيبنين جبار زغير منخي1020221952156006

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية452.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيغدير سمير عيدان خميس1021161922153021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية البشرى للبناتادبيزينب علي جمعة احمد1022161922331009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية418.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيوفاء خليفه عجزان عوض1023161922266030
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القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0ثانوية المدينة للبنينادبيزين العابدين ماهود علي كاطع1024161821029020

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية409.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيكرار محمد ظاهر عيدان1025161921350039

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية412.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جعفر حسين1026161942274009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة أحمد عبد الحسن سعدون1027161942338021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية381.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء أحمد عبد الحسن سعدون1028161942338009

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية446.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيسعاد عبد العالي داود ياسر1029161952212018

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيحسنة قاسم علي راضي1030281922053008

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية413.0للبنات (ع)ثانوية رقية بنت الحسين ادبيهدى عكله فاضل فريح1031281922094056

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية411.0ثانوية الرتاج للبناتادبيشهد حيدر فاخر جلود1032141922121023

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية406.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمه شاكر لفته فياض1033281922092056

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية423.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبتول عبدالحسين باطل غيالن1034281942062012

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية459.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزهراء نوشي كمر علي1035281952077038

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية408.0ثانوية الصادقون للبنينادبيمحمد صادق كاظم فرحان1036221921059029

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية تونس للبناتادبينرجس مطير مطشر سعيد1037221922106064

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0ثانوية البشرى للبناتادبيزينب حيدر شاكر علي1038161922331007

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمهدي عباس خلف جبر1039161921358073

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0اعدادية الجزائر للبنينادبيسعد الدين قيس مصدك كزار1040221821042019

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية السبطين للبنينادبيكرار محمد كريم رحيمة1041161921016055

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية المعالي للبناتادبيعذراء سالم يونس سالم1042161922173030

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية394.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعمر رائد خالد شجاع1043111921033084

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية393.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب كاظم حاتم عبد الزهره1044161922150043

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية431.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب علي حسين خلف1045221942323178

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس طارق مسعد ناصر1046221941091085

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيابراهيم ناصر ابراهيم طه1047161851043002

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية424.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسن ضياء طاهر عبود1048161951002031

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية416.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمصطفى احميد كاطع عطيه1049221921307093

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمؤيد حسن مصطفى مهوس1050161921090011

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية390.0اعدادية الناصرية للبناتادبيضحى حسن عودة كريم1051221922149039

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ثانوية الغدير للبنينادبياحمد رياض هادي حسن1052221921050001

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0ثانوية الكوثر للبناتادبيعلياء حسين بريس مزعل1053161922200018

قسم تقنيات ادارة المواد/الشطرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية384.0ثانوية شفق للبناتادبيفاطمة يالجين زين العابدين عباس1054201922145029
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