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1

122042109068

زهراء نسيم سامي عبد

الفرع

المدرسة

المجموع

احيائي ثانوية الكوثر للمتميزات

 597.7جامعة بغداد/كلية طب االسنان

2

102042223014

اية جبار مدب حسين

احيائي ثانوية المنصور المسائية للبنات

 597.0جامعة بغداد/كلية طب االسنان

3

142041010088

مصطفى محمد مالك محمد

احيائي ثانوية كلية بغداد  -زيونة

 596.3جامعة بغداد/كلية الصيدلة

4

212042269006

نور غانم عبد الحسين مهدي

احيائي ثانوية البو صعب المختلطة

 596.0جامعة بغداد/كلية الصيدلة

5

152051013060

محمد جواد كاظم رشيد

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

 552.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

6

132051001086

محمد علي حسين خلف

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنين

 549.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني

القبول المركزي

7

242042130064

زهراء حساب موات جاسم

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 587.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

8

102041006009

رشيد علي رشيد عبد الرزاق

احيائي اعدادية المأمون للبنين

 586.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

9

112042073052

سرور طارق رشيد داود

احيائي اعدادية مريم العذراء للبنات

 585.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت

10

102041026217

محمد فداء جواد كاظم

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 589.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

11

192041114118

ياسر خالد عبد الستار عبد الرحمن

احيائي ثانوية المجد االهلية للبنين

 586.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

12

252042062417

رقيه اسماعيل عبد هللا أحمد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 586.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

13

102042223015

ايه فداء جواد كاظم

احيائي ثانوية المنصور المسائية للبنات

 584.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

14

102041029029

عبد هللا كمال عبد الدائم زوبع

احيائي اعدادية الداودي للبنين

 578.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

15

132042106032

زينب طارق عبد هللا شمخي

احيائي اعدادية عدن للبنات

 576.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

16

102042120038

رانيا مؤيد محمد غريب محمد عزيز

احيائي اعدادية اجنادين للبنات

 574.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

17

122051202053

علي هادي عبد هللا عباس

تطبيقي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 560.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

18

272051046014

حسن علي حسين موسى

تطبيقي ثانوية الوقار للبنين

 560.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

19

192041114103

محمود عكلة محمود عبد

احيائي ثانوية المجد االهلية للبنين

 571.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

20

132042086094

كوثر علي مهدي عبود

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 570.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

21

222042321116

شفاء عبود نعيمه طه

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 565.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

22

132042070227

نبأ داود عبد المجيد كاظم

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 561.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

23

192041001104

نوح عبد السالم محمود علي

احيائي ثانوية الرمادي للبنين

 561.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

24

192041002018

جنيد حامد عماش حسان

احيائي اعدادية فلسطين للبنين

 560.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

25

122042020061

شمس جميل دنبوس عليج

احيائي ثانوبة ذو النورين للبنين

 558.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

26

132042283082

زينه عبدالمنعم ابراهيم جبار

احيائي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 555.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

27

142042100095

ضحى عالء حسين علي

احيائي اعدادية الفداء للبنات

 555.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

28

232041005149

هادي عباس هادي عليوي

احيائي اعدادية الفيحاء للبنين

 553.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

29

232042141028

صفا حسين جيثوم سلمان

احيائي ثانوية نخب بابل االهلية للبنات

 552.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

30

152041010012

اياد عباس ونيس جوهر

احيائي اعدادية قباء للبنين

 549.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

31

102041017048

عبد الرحمن محمد رضا مصطفى

احيائي اعدادية المصطفى للبنين

 548.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

صفحة  1من 567
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32

142041400044

طه شهاب احمد شيخ سعيد

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 548.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

احيائي الخارجيون

33

102042103051

هدير محمد عدنان حوم

احيائي اعدادية الرحمن للبنات

 577.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

34

132052079029

منار ستار عبد الجبار حلفه

تطبيقي ثانوية شمس الحرية للبنات

 475.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

35

142052127023

نور موفق عبد هللا داود

تطبيقي ثانوية المعالي للبنات

 472.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

36

102052095006

اصاله مشرف ابراهيم فيصل

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 469.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

37

112052080003

براق يحيى عباس خضير

تطبيقي اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

38

212051083027

محمد يونس محمد خلف

تطبيقي ثانوية االمامة للبنين

 484.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة

39

102042114039

غدير عالء الدين حسين اسماعيل

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

 573.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة

40

152052054004

افنان سعد قاسم خلف

تطبيقي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 506.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة

41

132042071083

زينب عقيل ناصر بدر

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 590.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران

42

172042403018

افنان طالل حميد حسين

احيائي الخارجيات  -ايسر

 588.0جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران

43

112042106046

زهراء رياض حسين حمود

احيائي اعدادية رفيدة للبنات

 584.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت

44

142042134056

ُرسل اكرم عبد الخضر حسين

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 577.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت

45

212041272245

محمد فؤاد محمد وحيد

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 577.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت

46

162051400056

جاسم محمد جاسم مطر

تطبيقي الخارجيون

 595.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي

47

252051001084

محمد حسن سعد احمد عطيه

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 526.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

48

132051257017

جعفر صادق كاظم عبد

تطبيقي ثانوية الطف المسائية للبنين

 522.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

49

142052072004

افاق علي حسن علي

تطبيقي ثانوية سومر للبنات

 510.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

50

122051031040

حسن ماجد عبد الرضا موسى

تطبيقي اعدادية العقاد للبنين

 508.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

51

142051018060

طه احمد عبد الرزاق شوكت

تطبيقي إعدادية الجزيرة للبنين

 504.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس

52

222041311081

مصطفى حسين رحم عبد الرزاق

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 585.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية

53

272041010182

محمد مهدي جهاد حمزه

احيائي اعدادية الهندية للبنين

 566.0جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت

54

112042217015

بلسم عماد الدين شهيد حسن

احيائي ثانوية النهضة المسائية للبنات

 586.0جامعة بغداد/كلية العلوم

55

152042054295

نور رعد يونس علي

احيائي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 584.0جامعة بغداد/كلية العلوم

56

152042080093

راجين عدنان حسن محيبس

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 583.0جامعة بغداد/كلية العلوم

57

142041018119

علي عدنان جهاد حسين

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 566.0جامعة بغداد/كلية العلوم

58

142042086013

حوراء قاسم جثير مجدي

احيائي اعدادية الحكمة االهلية للبنات

 561.0جامعة بغداد/كلية العلوم

59

142042133001

آيه حمزه عيسى حمزه

احيائي اعدادية الناصرة للبنات

 560.0جامعة بغداد/كلية العلوم

60

112042066029

زهراء سعد عبد الرضا احمد

احيائي ثانوية البياع النموذجية للبنات

 554.0جامعة بغداد/كلية العلوم

61

262042120160

عال حسن عبيد كزار

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

 553.0جامعة بغداد/كلية العلوم

62

252041150256

علي هادي علي هادي

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 552.0جامعة بغداد/كلية العلوم

صفحة  2من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع
 551.3جامعة بغداد/كلية العلوم

63

102042118101

كوثر هاشم محمد رجب

احيائي اعدادية العامرية للبنات

64

102041400034

محمد مازن عدنان عبدالغني

احيائي الخارجيون

 551.0جامعة بغداد/كلية العلوم

65

242041003303

يوسف علي ناجي حمزه

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 549.0جامعة بغداد/كلية العلوم

66

132042118193

غدير كريم دحام نزال

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 547.0جامعة بغداد/كلية العلوم

67

112042110076

فاطمه محمد الزم حميد

احيائي اعدادية المصطفى للبنات

 546.0جامعة بغداد/كلية العلوم

68

172042305013

انسام محمد شاكر محمود

احيائي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية العلوم

69

112042072097

عائشة عبد الكريم احمد كاظم

احيائي اعدادية البتول للبنات

 545.0جامعة بغداد/كلية العلوم

70

142042127036

مريم علي غازي حسن

احيائي ثانوية المعالي للبنات

 544.0جامعة بغداد/كلية العلوم

71

262042401033

زينب سالم حسين قاطع

احيائي الخارجيات

 544.0جامعة بغداد/كلية العلوم

72

132042117044

براق ناصر لعيبي سعيد

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 543.0جامعة بغداد/كلية العلوم

73

132042283003

اسراء حميد كاظم عيسى

احيائي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 542.0جامعة بغداد/كلية العلوم

74

102042093008

حنين فتحي احمد حنتوش

احيائي ثانوية اليرموك للبنات

 541.0جامعة بغداد/كلية العلوم

75

262042120234

هاجر داشور عبد حمزة

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

 539.0جامعة بغداد/كلية العلوم

76

212042103069

نور الهدى بشير ابراهيم اسماعيل

احيائي اعدادية المنتهى للبنات

 536.0جامعة بغداد/كلية العلوم

77

112052064025

مريم عبد االمير حميد هاشم

تطبيقي اعدادية االصيل للبنات

 479.0جامعة بغداد/كلية العلوم

78

142051400072

علي عباس جحيل كاظم

تطبيقي الخارجيون

 478.0جامعة بغداد/كلية العلوم

79

152052080031

زينب جاسم جوده سوادي

تطبيقي اعدادية سمية المسائية للبنات

 475.0جامعة بغداد/كلية العلوم

80

292052085004

بتول رحيم عبد كاظم

تطبيقي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 459.0جامعة بغداد/كلية العلوم

81

182052159003

بتول حسن جابر عبد

تطبيقي ثانوية الحاتمية للبنات

 453.0جامعة بغداد/كلية العلوم

82

162052239016

زهراء فائز جبار محمد

تطبيقي اعدادية الجمهورية للبنات

 451.0جامعة بغداد/كلية العلوم

83

152051007018

حسن عبد االمير هندل بطوش

تطبيقي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 451.0جامعة بغداد/كلية العلوم

84

122052112014

رسل حسين كاظم عبود

تطبيقي اعدادية النصر للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية العلوم

85

212051229002

سيف الدين عدي محمود ابراهيم

تطبيقي ثانوية بردى للبنين

 443.0جامعة بغداد/كلية العلوم

86

102051012012

عبد هللا علي ياسين عبد الرضا

تطبيقي ثانوية االندلس للبنين

 437.0جامعة بغداد/كلية العلوم

87

192052376002

فاطمه ملوكي محمد فاضل

تطبيقي ثانوية البيان المسائية للبنات

 435.0جامعة بغداد/كلية العلوم

88

132051003060

محمد سمير عبد اللطيف محيميد

تطبيقي اعدادية االنصار للبنين

 430.0جامعة بغداد/كلية العلوم

89

112051019030

عبد هللا ماهر قاسم ياس

تطبيقي ثانوية ذو النورين للبنين

 426.0جامعة بغداد/كلية العلوم

90

102051061012

محمد حامد كريم ذياب

تطبيقي ثانوية الفارابي االهلية للبنين

 426.0جامعة بغداد/كلية العلوم

91

182051361024

محمد مطلك تركي يحيى

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 426.0جامعة بغداد/كلية العلوم

92

162051415002

احمد سالم محمد كريم

تطبيقي ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنين

 426.0جامعة بغداد/كلية العلوم

93

162051400039

امجد جواد كاظم عكاب

تطبيقي الخارجيون

 424.0جامعة بغداد/كلية العلوم

صفحة  3من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

94

282051151324

سجاد رحيم حسين حمود

الفرع

المدرسة

المجموع

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 424.0جامعة بغداد/كلية العلوم

95

142051023036

زيد عماد هادي لطيف

تطبيقي إعدادية ابن رشد للبنين

 423.0جامعة بغداد/كلية العلوم

96

322041040009

عبد الحق صادق جعفر محيسن

احيائي ثانوية كفري المختلطة

 521.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

97

222041046041

صادق علي مصارع علوان

احيائي اعدادية الفهود للبنين

 518.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

98

212041003127

عمر مصطفى جمال حميد

احيائي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 515.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

99

122042094144

زينب كاظم عباس حمود

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 508.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

100

152041012054

علي جمعه عبد هللا عذافه

احيائي ثانوية الصدرين للمتميزين

 507.5جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

101

232042271773

هبة فاهم عبد زيد صكبان

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 507.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

102

222041021063

سجاد علي محمد جابر

احيائي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 504.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

103

142042224013

براء سعد داود سلمان

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 499.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

104

182041129009

عمر محمود عبد الستار موسى

احيائي ثانوية اليرموك للبنين

 499.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

105

212051256002

حسين علي حمو حمادي

تطبيقي ثانوية قنديل المختلطة

 425.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

106

222051357007

علي حسين محمد عبد هللا

تطبيقي ثانوية الموعود االهلية للبنين

 424.0جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات

107

122042114071

فاطمه عماد جبار سرحان

احيائي ثانوية اآلفاق للبنات

 560.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

108

112042114019

بسمله إبراهيم عازم احمد

احيائي ثانوية المنهل للمتفوقات للبنات

 551.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

109

192042191046

رانيه حاتم كريم جمعه

احيائي اعدادية النهضة للبنات

 529.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

110

102042095057

طيبه اسامه فؤاد حميد

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 525.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

111

222042437035

نور الهدى اسعد هادي جاري

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 523.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

112

152042080325

نمارق جاسم حسين عطيه

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 521.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

113

142042108148

نور الهدى هاني عدنان رحيمه

احيائي ثانوية االمال للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

114

122042094115

زهراء شنان محمود نصيف

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 516.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

115

152042401068

زينب بشير عبداالله ناجي

احيائي الخارجيات

 515.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

116

102042077102

نور عادل عريبي نوار

احيائي ثانوية السياب للبنات

 515.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

117

102052113007

تبارك صباح عباس محمد

تطبيقي اعداية المعراج للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

118

112052401037

مالك باسم بريسم احمد

تطبيقي الخارجيات

 428.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

119

102052110037

زهراء محمد علي سعود

تطبيقي اعدادية البطولة للبنات

 425.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

120

152052048072

نورس ناجي محيبس عبد الحسن

تطبيقي اعدادية الفيحاء للبنات

 420.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

121

112052074010

بتول عامر محمد كاظم

تطبيقي ثانوية العقيدة للبنات

 419.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

122

152052044003

ايمان علي خلف صابر

تطبيقي اعدادية الرميلة للبنات

 419.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

123

222052169002

ازهار علي حسين قند

تطبيقي اعدادية النيل للبنات

 413.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

124

142052401009

دعاء أحمد عبد الرزاق ياسين

تطبيقي الخارجيات

 409.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

صفحة  4من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

125

122052098054

نبا عبد الرحمن عباس حسن

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 408.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

126

182052162010

رفل كاظم عبد هللا بلوز

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 407.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

127

132052103006

ايام حسين علي نصيف

تطبيقي اعدادية حطين للبنات

 406.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

128

152052040035

فرقان عوده عطيه بدر

تطبيقي اعدادية العقيلة للبنات

 406.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

129

152052040041

مياده احمد كاظم عبد الحسن

تطبيقي اعدادية العقيلة للبنات

 403.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

130

152052056022

زهراء هاشم محمد ناصر

تطبيقي اعدادية الفكر للبنات

 402.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

131

102052077021

فاطمه ذيبان مهدي صالح

تطبيقي ثانوية السياب للبنات

 402.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

132

102052098013

ياسمين عامر حميد احمد

تطبيقي ثانوية النبوغ للبنات

 400.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

133

222052390001

أيات حسن لطيف حميدي

تطبيقي ثانوية در الصفا االهلية للبنات

 399.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات

134

212042145060

زهراء سمير حميد طاهر

احيائي اعدادية النبوة للبنات

 486.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

135

262042401018

رباب حسين هاشم شراد

احيائي الخارجيات

 481.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

136

152042401071

زينب خالد محمد جبر

احيائي الخارجيات

 480.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

137

102042096028

رغد سعد موحي كاظم

احيائي اعدادية البيان للبنات

 480.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

138

262042126093

نور الهدى ضياء فرحان حنون

احيائي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 476.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

139

112042401057

رفل رائد غالب مرزه

احيائي الخارجيات

 472.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

140

212042290016

الخنساء خليل بوري قادر

احيائي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 468.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

141

112052073055

عائده عادل شعيل ركبان

تطبيقي اعدادية مريم العذراء للبنات

 407.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

142

132052098007

امنه محمد ياسين ابراهيم

تطبيقي اعدادية الشعب للبنات

 399.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

143

112052064015

زينب فاضل رحمان فرحان

تطبيقي اعدادية االصيل للبنات

 398.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

144

162052258005

تقى علي حسين عداي

تطبيقي اعدادية الزينبيات للبنات

 396.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

145

122052104002

اماني محمد قاسم سالم

تطبيقي ثانوية االنوار للبنات

 394.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

146

222052149025

نبأ عبد الكاظم عالوي محسن

تطبيقي اعدادية الناصرية للبنات

 393.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

147

122052105040

غفران اسماعيل خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 393.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

148

102052110027

دينا واثق ناجي فياض

تطبيقي اعدادية البطولة للبنات

 392.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

149

122052118021

زهراء باسم ابراهيم علي

تطبيقي اعدادية العزة للبنات

 390.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات

150

152042053036

زهراء هاشم بشاره عبود

احيائي اعدادية المهندسة زها حديد للبنات

 514.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

151

112042062022

تبارك علي عبد الستار احمد

احيائي ثانوية شط العرب للبنات

 497.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

152

112042076077

زهراء عالء عبد بيجو

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 480.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

153

102052401014

حنين عقيل علي بنيان

تطبيقي الخارجيات

 419.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

154

142052125027

غفران مصطفى نوري فاضل

تطبيقي اعدادية الفرح للبنات

 417.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

155

322052066007

نور حيدر عباس حبيب

تطبيقي ثانوية الزهراء المسائية للبنات

 409.0جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب

صفحة  5من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
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والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

156

142042110195

كوثر ثائر رشك عاصي

الفرع

المدرسة

المجموع
 538.0جامعة بغداد/كلية القانون

احيائي اعدادية زينب للبنات

157

152022401128

نرجس علي كاظم صالح

ادبي الخارجيات

 468.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

158

112022102005

ايه قاسم شنان جبا ر

ادبي ثانوية تبوك للبنات

 451.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

159

112041045012

حسين جاسم سعيد محمد

احيائي ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنين

 496.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

160

232041251086

حسن علي مهدي سرهيد

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 492.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

161

262042115054

فاطمه مهدي وادي خليفه

احيائي اعدادية المناهل للبنات

 488.0جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية

162

212042165020

ايه طالب مجيد عباس

احيائي ثانوية العروة الوثقى للبنات

 587.0جامعة بغداد/كلية التمريض

163

192041106016

حمزه مؤيد خليفه محيسن

احيائي اعدادية البخاري للبنين

 586.0جامعة بغداد/كلية التمريض

164

212042178020

اسماء كمال ابراهيم خليل

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 584.0جامعة بغداد/كلية التمريض

165

132042091059

زهراء سعد عباس يوسف

احيائي اعدادية االنتصار للبنات

 578.0جامعة بغداد/كلية التمريض

166

102042223090

صفا لؤي حسن عبد الوهاب

احيائي ثانوية المنصور المسائية للبنات

 540.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

167

242042123123

صفا عالء معبد عطيب

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 533.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

168

292041031015

حيدر اكرم كاظم كريم

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنين

 526.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

169

212041215002

سجاد ويسي محمد زيدان

احيائي ثانوية الواحة المختلطة

 522.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

170

112042109096

مرام حيدر مندل خضير

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 518.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

171

152042054241

مريم شهيد ناصر حسين

احيائي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 517.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

172

272041002102

علي اسامه صادق جاسم

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 515.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

173

182042275011

بشرى اباذر هادي عطيه

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 514.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

174

142042303001

تبارك صباح ابو بكر امين

احيائي ثانوية المدائن االهلية للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

175

152042049088

مريم محمد عبد الحسين نصر هللا

احيائي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

176

102041008021

زين العابدين صادق جعفر غياض

احيائي اعدادية الغزالية للبنين

 493.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

177

142042401098

سالي حسين موسى ناصر

احيائي الخارجيات

 492.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

178

192041009012

احمد اركان داود سلمان

احيائي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 491.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

179

122041002041

نور صبيح صالح حسن

احيائي ثانوية سيف الدولة للبنين

 487.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

180

142041015035

عبد هللا عماد محي سلمان

احيائي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 487.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

181

112042113009

ازل اكرم صبحي محمد

احيائي ثانوية المتميزات

 486.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

182

132042093099

فاطمه سليم علي رحيم

احيائي اعدادية الثورة العربية للبنات

 486.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

183

232042087331

نور حسن راضي غضبان

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 485.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

184

102042223041

دعاء محمد علي كاظم

احيائي ثانوية المنصور المسائية للبنات

 483.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

185

252041205227

مرتضى عالء حميد عبود

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 482.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

186

182042172055

نور الهدى خالد احمد برتو

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 481.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري
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122042095040
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 480.0جامعة بغداد/كلية الطب البيطري

احيائي ثانوية بابل للبنات

188

212042102022

تبارك جواد عبد ولي

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 488.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

189

272041004017

باسم محمد ضاحي روضان

احيائي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 469.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

190

112041021059

فائق محمود عبد هللا إبراهيم

احيائي اعدادية دمشق للبنين

 453.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

191

122041202023

باقر وليد عبد الحسين شهيب

احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 453.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

192

112042401162

نور طارق حسين حسن

احيائي الخارجيات

 451.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

193

142042133015

حوراء محمد ناصر كاظم

احيائي اعدادية الناصرة للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

194

102042102041

موده علي داود عريبي

احيائي ثانوية النضال للبنات

 443.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

195

282042078035

زهراء علي صابر ماجد

احيائي اعدادية البيان للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

196

222041400020

انور كامل عبد حسين

احيائي الخارجيون

 436.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

197

142042076013

امنيه رياض عبد االمير محمد

احيائي اعدادية التسامح للبنات

 422.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

198

142042401008

اصالة يوسف سالم علوان

احيائي الخارجيات

 421.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

199

222041040059

حيدر رحيم نوري خليوي

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنين

 421.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

200

272042064113

شهد سمير عبد العباس عبد السادة

احيائي اعدادية الروضتين للبنات

 420.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

201

132042281063

زهراء حسن هاني صالح

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 420.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

202

282041013013

رسول حسين خليف حسين

احيائي ثانوية علي الغربي للبنين

 419.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

203

112042134001

االء احمد سمير علي

احيائي ثانوية الفرات االهلية للبنات

 419.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

204

212041213012

مهيمن ابراهيم محمد خلف

احيائي ثانوية النهروان المختلطة

 418.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

205

142042122007

رفل حامد محمود منصور

احيائي ثانوية االخالق الحميدة للبنات

 417.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

206

132042098070

زهراء عمار عبد الحسن لفته

احيائي اعدادية الشعب للبنات

 417.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

207

102041020181

ياسر عمار طه شغاتي

احيائي اعدادية العامرية للبنين

 417.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

208

192041359009

بكر حمد كردي زعين

احيائي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 416.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

209

142042072024

تبارك عالء فاضل محسن

احيائي ثانوية سومر للبنات

 416.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

210

112042065109

سما ستار ناصر حسين

احيائي اعدادية األمل للبنات

 416.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

211

262042072034

شيماء جاسم منجل راضي

احيائي ثانوية االنتصارات للبنات

 416.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

212

102041039003

حسن علي محمد عبود

احيائي ثانوية حي الجامعة االهلية للبنين

 415.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

213

102042090057

سالي بيان مخلف علي

احيائي ثانوية الفردوس للبنات

 415.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

214

222042401056

سجى رشيد عويد عرد

احيائي الخارجيات

 414.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

215

142041201048

منتظر رزاق رحيم زغير

احيائي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 413.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

216

142042224039

رسل اكبر علي موسى

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 412.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

217

142042193096

نور صباح عنيد جادر

احيائي اعدادية سما بسماية للبنات

 412.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

صفحة  7من 567
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 411.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

218

132042283045

دينا عماد عمران موسى

احيائي ثانوية االبرار المسائية للبنات

219

102041011059

عمر شالل فرحان حسين

احيائي اعدادية االسراء للبنين

 409.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

220

112042134013

مرا رشيد كاظم محمد

احيائي ثانوية الفرات االهلية للبنات

 409.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

221

232042271570

فاطمة حيدر عبد الحسين عبيد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 409.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

222

292042055026

رسل كامل عبد علي محمود

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 409.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

223

112042106003

اسراء علي حليم حسن

احيائي اعدادية رفيدة للبنات

 408.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

224

262041059107

هادي عبد الرحمن محمد ياسين

احيائي اعدادية سبل النجاح االهلية

 406.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

225

102041016002

احمد حقي اسماعيل حامد

احيائي اعدادية اليمن للبنين

 405.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

226

102042086087

نسرين عبد الخالق احمد عبد هللا

احيائي اعدادية التفوق االهلية للبنات

 405.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

227

112042076182

نور الهدى مهند مهدي راضي

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 405.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

228

122042087045

سجى عمار جبار نجم

احيائي اعدادية رقية بنت الحسين للبنات

 405.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

229

162042381200

نمارق عدنان قحطان حمزة

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 404.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

230

102042097043

ضحى احمد محمد عبد هللا

احيائي ثانوية ام سلمة للبنات

 404.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

231

102042090067

شهد محمد احمد حمزه

احيائي ثانوية الفردوس للبنات

 403.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

232

112042146003

بنين عماد ستار ناهي

احيائي ثانوية الريادة االهلية للبنات

 402.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

233

102042101009

اسماء عبد الرحمن محمود داود

احيائي اعدادية االنفال للبنات

 402.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

234

112042401093

ساره نجم عبد هللا حسين

احيائي الخارجيات

 401.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

235

142042104061

مريم طالل خلف لطيف

احيائي ثانوية بدر الكبرى للبنات

 401.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

236

192042393014

مريم حميد ابراهيم غضيب

احيائي ثانوية ابن رشد للبنات

 401.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

237

112042192038

مريم محمد خالد عبد الحافظ

احيائي ثانوية سما التفوق االهلية للبنات

 401.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

238

112041058039

حسين اركان شاكر عزيز

احيائي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 401.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

239

102042080006

هالة سلوان محمد خليل

احيائي ثانوية المناهل األهلية للبنات

 401.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

240

202042334159

سروشت فاضل محسن امين

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 400.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

241

102042223086

شمس صباح نوري محمد

احيائي ثانوية المنصور المسائية للبنات

 398.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

242

142042133026

رواء صالح عيوف كوين

احيائي اعدادية الناصرة للبنات

 398.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

243

182041085028

سجاد محمد قاسم عليوي

احيائي اعدادية الروافد للبنين

 398.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

244

102041200043

معن محيميد احمد محيميد

احيائي اعدادية أبي غريب المسائية للبنين

 397.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

245

112042146018

فاطمة الزهراء جاسم عليوي فرمان

احيائي ثانوية الريادة االهلية للبنات

 397.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

246

192041028007

تمام محمد احمد جاسم

احيائي اعدادية الصقالوية للبنين

 397.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

247

102042142005

سما حسين راهي حسين

احيائي ثانوية افق االهلية للبنات

 397.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

248

112041045016

حيدر علي كمال علي

احيائي ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنين

 396.4جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

صفحة  8من 567
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249

102042221055

ساره مهند محمد شاكر
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احيائي ثانوية اسوان المسائية للبنات

المجموع
 396.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

250

142042090061

زينب غانم جبار عصواد

احيائي ثانوية الضفاف للبنات

 395.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

251

142042220052

زهراء حسين كاظم حسين

احيائي ث ميسلون المسائية للبنات

 394.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

252

102041055043

محمد جمال حسين عياش

احيائي ثانوية بالل للبنين

 394.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

253

232041013081

مصطفى حسين عبد علي سلمان

احيائي اعدادية االمام للبنين

 394.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

254

132041051006

بشار عبد الحافظ عبد اللطيف حسين

احيائي ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنين

 393.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

255

262042132149

ساره سعدون عبد الحسن علي

احيائي ثانوية نور المجتبى االهلية للبنات

 393.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

256

112042084018

امنه حسين خلف حريز

احيائي اعدادية حماة للبنات

 393.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

257

132042102005

صفا عبد الرحمن طه علي

احيائي ثانوية النعمان للبنات

 392.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

258

142042090103

نرجس عباس جاسم سعد

احيائي ثانوية الضفاف للبنات

 392.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

259

112042111004

تبارك ريسان رشيد ناصر

احيائي اعدادية ابابيل للبنات

 392.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

260

142041052010

علي عامر فاضل محمد علي

احيائي ثانوية الشروق االهلية للبنين

 392.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

261

102041029015

حسين علي عاصم هادي

احيائي اعدادية الداودي للبنين

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

262

122041025081

محمد علي فاضل جبوري

احيائي اعدادية السبطين للبنين

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

263

132041029060

محمد وليد محمد عبد

احيائي اعدادية الصفا للبنين

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

264

272041034026

حسين علي حسين علي

احيائي ثانوية البساط االخضر للبنين

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

265

112041020111

يعقوب عالء محمد فايق محسن

احيائي اعدادية النهرين للبنين

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

266

132042118177

طيبة رائد جلوب عطيه

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

267

132042092041

زينب فالح حسن وريثه

احيائي اعدادية البسالة للبنات

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

268

132041010052

سيف صالح جاسم سندان

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 391.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

269

172042247062

نهرين بهنام عبوش عبد المسيح

احيائي اعدادية مريم العذراء للبنات

 390.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

270

272041005162

محمد هادي عادل محمد هادي مجيد

احيائي اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

 390.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

271

252042095056

زهراء عماد عبد الحسين فنجان

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

272

132042118215

فاطمه كريم محيسن مويلح

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

273

132041400013

حسام سالم ابراهيم مهدي

احيائي الخارجيون

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

274

142041052016

محمد عامر فاضل محمد علي

احيائي ثانوية الشروق االهلية للبنين

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

275

292041151039

حسن محسن بشبوش حسين

احيائي اعدادية القلم المسائية للبنين

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

276

282041001133

موسى الكاظم حسين عزيز محمد

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

277

122042094139

زينب حاشوش محمد علي

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

278

142042225188

شيماء عبد الرزاق مزاحم بريسم

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 388.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

279

132041250041

علي محمد لطيف حبتر

احيائي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 388.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية
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262041041002
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 388.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

احيائي اعدادية القطيف للبنين

281

142042220038

رسل شاكر غالي محمد

احيائي ث ميسلون المسائية للبنات

 388.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

282

212041014148

مصطفى عماد يحيى كاظم

احيائي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 388.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

283

272042401034

تسنيم عماد حسن عمران

احيائي الخارجيات

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

284

142042111010

ابرار عمار اكرم سبخان

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

285

112042121056

فاطمه حسين عبد هللا صباح

احيائي ثانوية الرباط للبنات

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

286

112042076067

زهراء سعد جباري جالب

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

287

112042192019

ريام غسان سمير قاسم

احيائي ثانوية سما التفوق االهلية للبنات

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

288

112041025029

عبد هللا احمد خالد عبد هللا

احيائي اعدادية الروافد للبنين

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

289

232041255078

علي عبد االمير علي عزيز

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

290

262042122004

زهراء اسامه مكي محمود

احيائي ثانوية القسام االهلية للبنات

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

291

212041274029

علي احمد حمزه عباس

احيائي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 386.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

292

272042056219

زينب سرمد خالد مرزا

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 386.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

293

122042121009

زهراء نصير حسين فتح هللا

احيائي ثانوية الضحى للبنات

 386.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

294

112041049035

عبد الغني حسام حسين ابراهيم

احيائي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 386.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

295

232041075009

عبد هللا صبري مهدي عنيد

احيائي ثانوية كل العراق االهلية للبنين

 386.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

296

121942107073

دعاء فاضل كاظم علي

احيائي اعدادية الحرية للبنات

 450.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

297

142041023018

حسين علي محمد حسن محمود

احيائي إعدادية ابن رشد للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

298

182041089004

أحمد عبد الرحمن زيدان خلف

احيائي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

299

122042091006

تبارك عدنان جاسم محمد

احيائي اعدادية التضحية للبنات

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

300

222042150057

نور الهدى احمد ناصر حسين

احيائي اعدادية الوحدة للبنات

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

301

262041202083

مؤمل كريم بزيبز محروش

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

302

122042105074

زهراء عالء احمد كرز

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

303

232041251424

محمد محسن هاشم عبد الحسين

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

304

202042139009

اسيل اسعد عاصي برجد

احيائي ثانوية البيداء للبنات

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

305

122042095047

هالة حسين كاظم سلمان

احيائي ثانوية بابل للبنات

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

306

182041351027

وقاص صاحب شويش نايف

احيائي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

307

102041012010

مرتضى عباس طالب عبد الحسين

احيائي ثانوية االندلس للبنين

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

308

132042071109

فاطمة الزهراء محمد عباس محمد

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

309

262041003092

علي جوده فاضل كناوي

احيائي اعدادية الحمزة للبنين

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

310

162041060067

علي محمد عطب عبد

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

صفحة  10من 567
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311

122041201080

مرتضى محمد جخيور محمد

الفرع
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احيائي ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنين

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

312

182041016032

زيد صباح رمضان نجم

احيائي اعدادية الخصم للبنين

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

313

112041021025

بشير مهدي صالح مطرود

احيائي اعدادية دمشق للبنين

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

314

132042103033

ساره معن جاسم حمادي

احيائي اعدادية حطين للبنات

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

315

142042074070

زهراء محمود عبد الحسين خلف

احيائي اعدادية عائشة للبنات

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

316

162041039022

علي سالم محمد مرزه

احيائي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

317

112042401052

ربى يوسف عبد الحر يوسف

احيائي الخارجيات

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

318

222042425043

ورود سلمان عثمان مايع

احيائي ثانوية النوارس االهلية للبنات

 382.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

319

162041353051

محمود سليم خلف محمد

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 382.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

320

122041206061

محمد ستار شمه امروك

احيائي اعدادية الكاظمية المسائية للبنين

 382.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

321

132041252074

عبد الرحمن محمد حسون حمود

احيائي ثانوية حطين المسائية للبنين

 382.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

322

132042401115

مافي اكرم حميد حامد

احيائي الخارجيات

 382.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

323

232041022004

حسن عباس زيدان خلف

احيائي ثانوية بيروت للبنين

 382.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

324

132042093022

بسمه خالد عبد الحسين كريم

احيائي اعدادية الثورة العربية للبنات

 381.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

325

142042220060

زهراء وائل كاظم بشاره

احيائي ث ميسلون المسائية للبنات

 381.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

326

232041009021

حسن خليل حسين سرحان

احيائي اعدادية المسيب للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

327

132041006004

احمد علي عبد الجبار داود

احيائي اعدادية السويس للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

328

182042206007

تبارك ثائر حسن منصور

احيائي ثانوية الصقور للبنات

 381.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

329

152041011097

علي حسين علي محمد

احيائي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

330

272041007083

غيث حميد لفته عواد

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

331

122042129006

زينب سعد شعالن علوان

احيائي ثانوية منار العلم االهلية للبنات

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

332

282042073024

زهراء عبد الحسن حمود فهد

احيائي ثانوية الميمونة للبنات

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

333

122042107115

زهراء ناظم محمد حمود

احيائي اعدادية الحرية للبنات

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

334

222041058089

علي فرقد جبار عبد الرزاق

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

335

182041140010

حذيفه احمد يحيى محمد

احيائي ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

336

142042225135

زهراء شهاب احمد ماجد

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

337

142042070067

زينه عبد الرحمن مصطاف مرزوك

احيائي ثانوية فدك للبنات

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

338

252042101021

امنه عامر حمادي عبد

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

339

312041070095

عبد هللا مضر شاكر قطمير

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

340

232041051022

امير غسان محمد دغر

احيائي اعدادية كوثا للبنين

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

341

122041031114

علي صالح رزوقي فياض

احيائي اعدادية العقاد للبنين

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

صفحة  11من 567
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 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

342

262042120114

زينب سليمان فرحان لطيف

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

343

122041031070

زين العابدين حيدر حميد حسين

احيائي اعدادية العقاد للبنين

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

344

102042099003

ايمان محمد نايف زين

احيائي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

345

112041058052

حيدر صفاء عدنان محمد

احيائي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

346

152042080273

فاطمه عباس جابر جاسم

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

347

222041010012

اوراس نجم عريمط محان

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

348

142041200052

فاضل خضير عباس نعمه

احيائي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

349

242041018027

حسين عماد خضير عودة

احيائي اعدادية الجواهري للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

350

132041011012

حسن محمد عبد الحسن حمادي

احيائي اعدادية ابابيل للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

351

152042049041

زهراء عبد الحسين عبود مساعد

احيائي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

352

142042080006

ايه وديع ابراهيم غانم

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

353

142041009036

سامر وديع منعم ناجي

احيائي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

354

212041049017

عباس موسى درويش نظر علي

احيائي ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

355

112042068044

زهراء فؤاد عبد الرزاق هادي

احيائي اعدادية الجمهورية للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

356

102042110010

ايات احمد محمود دهش

احيائي اعدادية البطولة للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

357

152042041067

ليلى سعد داود مجيد

احيائي اعدادية المسرة للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

358

202042282026

االء حسين حميد نداوي

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

359

252041009141

عبد هللا خالد عذاب جابر

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

360

272042063230

رقية عبد المطلب عبد الحسين صالح

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

361

142041019029

سامر منير جمعه كاظم

احيائي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

362

252042065003

تبارك ناظم جعفر موسى

احيائي ثانوية المتنبي االهلية للبنات

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

363

102042221131

هدى كريم حمد مهاوش

احيائي ثانوية اسوان المسائية للبنات

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

364

182041311013

نور الدين خميس فدعم مانع

احيائي ثانوية الصقر المختلطة

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

365

152042045003

اشجان محمد ناصر حسين

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

366

252042096561

هدير ليث جبار خلف

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

367

142042225229

فاطمه صباح صاحب سلمان

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

368

232042086125

عال برزان مغير سرسح

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

369

132042103023

زهراء طه عليوي خميس

احيائي اعدادية حطين للبنات

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

370

202042401048

مروه عواد محمود خلف

احيائي الخارجيات

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

371

162042262001

أمنية حضيري ثامر احمد

احيائي ثانوية النخيل االهلية للبنات

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

372

102052079002

رنا حافظ صالح حمزه

تطبيقي ثانوية حطين للبنات

 410.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

صفحة  12من 567
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373

222051072038

محمد رافد مراد بهلول

الفرع
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المجموع
 409.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

تطبيقي اعدادية التفوق للبنين

374

162051040001

احمد جبار صبيح نعمة

تطبيقي ثانوية الرميلة للبنين

 408.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

375

132051040002

مقتدى حسن مختاض موزان

تطبيقي ثانوية األجيال األهلية للبنين

 407.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

376

112052215014

حنين علي عبد الزهرة فياض

تطبيقي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 407.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

377

142051201334

منتظر شاكر شيال حاوي

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 404.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

378

112051018021

المصطفى لؤي سعد هللا جميل

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 401.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

379

182051361016

عبد الرزاق وهيب لفته فارس

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 397.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

380

102052101048

هاجر عامر جبار مصلح

تطبيقي اعدادية االنفال للبنات

 397.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

381

232052117032

عال عامر حسين علوان

تطبيقي اعدادية المسيب للبنات

 394.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

382

112052062034

مريم حميد شاكر حمودي

تطبيقي ثانوية شط العرب للبنات

 394.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

383

192052383016

لينا ماجد عواد نجم

تطبيقي ثانوية المجد االهلية للبنات

 394.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

384

141951013049

طه بكر احمد مصلح

تطبيقي إعدادية المروج للبنين

 458.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

385

102052091014

ريام وسام داود سلمان

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنات

 390.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

386

112051047006

عبد هللا حسين نصيف عبد هللا

تطبيقي ثانوية المهند للبنين

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

387

112051003035

مصطفى باسم عبد علي مراد

تطبيقي اعدادية المحبة للبنين

 389.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

388

192051010003

احمد ناظم علي حسين

تطبيقي اعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 388.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

389

292051026197

حسين علي محسن جواد

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 388.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

390

112051200057

طه حميد عساف خلف

تطبيقي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

391

142051012001

أبو الحسن سالم غانم ماهود

تطبيقي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 387.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

392

112052103023

زهراء فرناس حسن ابراهيم

تطبيقي ثانوية اغادير للبنات

 386.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

393

142051001025

عبدهللا مهدي لطيف خلف

تطبيقي ثانوية الزوراء للبنين

 386.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

394

152051008055

علي يحيى قاسم عريان

تطبيقي اعدادية التراث العراقي للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

395

282051151110

جعفر ابراهيم حسين محمد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

396

102052096019

زينب احمد شاكر حميد

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

397

102051014041

صادق عادل عبد اللطيف حمودي

تطبيقي اعدادية القدس للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

398

142051015048

محمد ثائر ضاري عباس

تطبيقي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

399

142051011080

مصطفى محسن عبود جريمط

تطبيقي إعدادية بطل خيبر للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

400

142051021047

عباس قاسم حسون شويع

تطبيقي اإلعدادية النظامية للبنين

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

401

122051007107

مرتضى احمد فالح جبر

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

402

112051017004

احمد علي طالل عباس

تطبيقي اعدادية ابن سينا للبنين

 384.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

403

112051017022

عبد هللا عصام عبد هللا عبدان

تطبيقي اعدادية ابن سينا للبنين

 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

صفحة  13من 567
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 383.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

404

272052061004

دعاء كاظم جبر عباس

تطبيقي ثانوية الزهراء للبنات

405

152051015055

مرتضى سعد قاسم خنجر

تطبيقي اعدادية الزهاوي للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

406

192051347010

بشير كريم احمد حسين

تطبيقي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

407

112051004062

عبد الرحمن خضير سلمان صالح

تطبيقي اعدادية السيدية للبنين

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

408

102052091043

هاجر رائد كاظم محمد

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنات

 380.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

409

212051400041

نورالدين حذيفه وليد جاسم

تطبيقي الخارجيون

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

410

162052259021

زهراء سلمان جعاز جار هللا

تطبيقي ثانوية االرتقاء االهلية للبنات

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

411

182051361028

نزهان حامد محمد عطيه

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

412

182052250002

استبرق فراس فاضل صالح

تطبيقي ثانوية الريان للبنات

 379.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

413

112051210052

عبد هللا صفاء حسين حسن

تطبيقي ثانوية زبيدات المسائية للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

414

182052237001

امنه عامر عبد هللا حمد

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

415

292051031042

محمد فؤاد كاظم حسن

تطبيقي ثانوية الكندي االهلية للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

416

142052221002

اسراء حميد حمادي جاسم

تطبيقي ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

417

182051088005

عبد العزيز حميد حسين علي

تطبيقي ثانوية سيف الدولة للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

418

112051019004

احمد حازم عبد الرزاق عبد الفتاح

تطبيقي ثانوية ذو النورين للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

419

142052112007

رانيه اياد داود ابراهيم

تطبيقي ثانوية القديس توما األهلية للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

420

152052044004

تقى مهدي علي حسون

تطبيقي اعدادية الرميلة للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

421

142051171006

حيدر نصير زاير عنفوص

تطبيقي ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنين

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

422

142052102040

نبأ مؤيد عمران جاسم

تطبيقي اعدادية المهج للبنات

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

423

122051026028

ضرغام رياض صاحب عبد علي

تطبيقي اعدادية النور للبنين

 376.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

424

122051201031

صادق صالح الدين فرحان شحيل

تطبيقي ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

425

122051201067

محمد مهدي علي رضا

تطبيقي ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

426

252051205060

علي اكبر خزعل خليف جاسم

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

427

112052106031

طيبه كمال سعدون مهبول

تطبيقي اعدادية رفيدة للبنات

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

428

112052092001

دينه عالء حسين علوان

تطبيقي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 375.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

429

122051030077

عالء حيدر اسماعيل ابراهيم

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 374.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

430

142052100018

سنا ستار جبر شري

تطبيقي اعدادية الفداء للبنات

 374.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

431

112051400053

غيث ماجد كاظم حمدان

تطبيقي الخارجيون

 374.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

432

112051018117

مختار عالء محمد عبد الكريم

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 373.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

433

142051201140

عباس خليل عبد بنيد

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 373.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

434

122052094074

صفا محمد جبار حيدر

تطبيقي اعدادية الفوز للبنات

 373.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

صفحة  14من 567
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435

112051009035

سرمد عايد كاظم مخيف

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 373.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

436

142051016066

علي منتصر جاسم حميد

تطبيقي إعدادية الجمهورية للبنين

 373.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

437

152051010052

محمد جبار حمود حسب

تطبيقي اعدادية قباء للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

438

112052088003

بان طارق عبد الكريم علوان

تطبيقي ثانوية الزهراء للبنات

 372.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

439

212051011036

عبد هللا محمد فرمان داود

تطبيقي اعدادية خانقين للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

440

142052099020

زينب يوسف حامد منشد

تطبيقي اعدادية االسكندرونة للبنات

 372.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

441

192051040022

خالد قاسم محمد حسين

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

442

112051009087

وسام احمد راهي عجيل

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

443

142051022082

محمد رمزي دحام احمد

تطبيقي اإلعدادية الشرقية للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

444

122052095034

نور محمد صاحب سعيد

تطبيقي ثانوية بابل للبنات

 372.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

445

182051058006

حميد طالب علوان حسين

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

446

102052120054

نبأ عبد الرحمن ليث محمود

تطبيقي اعدادية اجنادين للبنات

 371.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

447

122051030055

زين العابدين احمد مجيد حميد

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

448

192051067026

عبد هللا عبد الرزاق اسعد عبد الوهاب

تطبيقي اعدادية بروانة للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

449

112052105020

طيبه محمد علوان كاظم

تطبيقي اعدادية التعاون للبنات

 371.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

450

142051064003

المصطفى عبد هللا عدنان ابو زعيان

تطبيقي ثانوية المكارم االهلية للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

451

142051026006

ايمن احمد غازي محسن

تطبيقي اعدادية دار الحكمة للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

452

212051400034

محمد معن كريم محمد

تطبيقي الخارجيون

 371.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

453

262051205003

احمد عبد سلمان عاصي

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 370.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

454

242051202025

حسن باسم شاكر سعيد

تطبيقي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 370.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

455

232051256025

رحمن فرقت جابر سلمان

تطبيقي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 370.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

456

132051026020

صادق طالب قاسم صالح

تطبيقي اعدادية وادي الرافدين للبنين

 370.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

457

122052118018

رقيه ياس خضير عباس

تطبيقي اعدادية العزة للبنات

 370.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

458

231951017044

عبد الوهاب محمد عبد االمير ابراهيم

تطبيقي اعدادية المدحتية للبنين

 431.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

459

232051253052

محمد زهير عبد الحسن نجم

تطبيقي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 369.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

460

132052281019

ضحى جعفر علوان خماس

تطبيقي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 369.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

461

152051013065

مصطفى رياض فاخر حاجم

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

 369.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

462

272051153117

علي ستار رحمان جلد

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 369.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

463

122051026044

علي حسين نوري طاهر

تطبيقي اعدادية النور للبنين

 369.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

464

122052093007

جنات محمد جاسم حديد

تطبيقي ثانوية الخلود للبنات

 368.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

465

142051050016

عباس عالء حنون جعفر

تطبيقي ثانوية محمد باقر العلوم للبنين

 368.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية
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466

142052068009

براء رحمن عبد فليح

تطبيقي ثانوية حطين للبنات

 368.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

467

252051008085

علي حسين توفيق مجيد

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 368.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

468

192051347031

فؤاد عدنان احمد حسين

تطبيقي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 368.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

469

162051002021

حسن أنور صباح حسن

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنين

 368.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

470

142051014017

محمد خالد ابراهيم جاسم

تطبيقي إعدادية النضال للبنين

 368.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

471

102051013075

عبد هللا زهير عبد الوهاب علي

تطبيقي اعدادية الخضراء للبنين

 367.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

472

102052110062

ضحى هشام هادي حمود

تطبيقي اعدادية البطولة للبنات

 367.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

473

122051025096

يحيى عامر عباس كاظم

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 367.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

474

182051361015

عبد الرحيم محمد رشيد جاسم

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 367.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

475

232051016007

بارق لطيف نصيف جاسم

تطبيقي اعدادية السدة للبنين

 367.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

476

182051361001

احمد جمعه محمد محمود

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 367.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

477

122051032072

مؤمل حسين هادي علوان

تطبيقي اعدادية الشروق للبنين

 367.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

تطبيقي ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 367.0جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية

478

122052096001

امنه عباس حسن مطرود

479

152022041025

زهراء حبيب مطشر شاهر

ادبي اعدادية المسرة للبنات

480

152021074013

حاتم ناصر فاخر عبد الواحد

ادبي ثانوية االخاء المسائية للبنين

 450.0جامعة بغداد/كلية اللغات

481

152022049064

عذراء هاشم عبود حسين

ادبي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية اللغات

482

192021358005

احمد وليد عبود حمد

ادبي ثانوية الصقالوية المسائية للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

483

262022087048

هبه جاسم عبيد مطير

ادبي اعدادية النعمانية للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية اللغات

484

192021365029

زيد نعمان حمد سليم

ادبي ثانوية القدوة المسائية للبنين

 434.0جامعة بغداد/كلية اللغات

485

262021045075

مرتضى محمد ياسين حمزه

ادبي اعدادية السياب للبنين

 432.0جامعة بغداد/كلية اللغات

486

132022282005

تبارك عماد محمد الشيخ محمود

ادبي ثانوية االعظمية المسائية لبنات

 431.0جامعة بغداد/كلية اللغات

487

152022401060

زهراء عبدالزهره صيوان مسك

ادبي الخارجيات

 431.0جامعة بغداد/كلية اللغات

 459.0جامعة بغداد/كلية اللغات

488

122021400140

هشام خالد روكان دوش

ادبي الخارجيون

 430.0جامعة بغداد/كلية اللغات

489

232021043032

عبد هللا حسين كاظم عزيز

ادبي اعدادية الجزائر للبنين

 429.0جامعة بغداد/كلية اللغات

490

242021015049

علي محمد صالح هادي

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 426.0جامعة بغداد/كلية اللغات

491

102022113012

ايه حميد خلف حماد

ادبي اعداية المعراج للبنات

 424.0جامعة بغداد/كلية اللغات

492

142021009046

عمر نهاد مجيد امين

ادبي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 421.0جامعة بغداد/كلية اللغات

493

102022162005

ضحى فاضل حسون جاسم

ادبي اعدادية ابن خلدون المختلطة

 421.0جامعة بغداد/كلية اللغات

494

142021201243

مرتضى صدام عليوي خابط

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 419.0جامعة بغداد/كلية اللغات

495

122021009004

احمد سعود عزيز صكر

ادبي اعدادية العراق للبنين

 419.0جامعة بغداد/كلية اللغات

496

242021018087

موسى حامد جياد كيطان

ادبي اعدادية الجواهري للبنين

 416.0جامعة بغداد/كلية اللغات
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 414.0جامعة بغداد/كلية اللغات

497

142021167030

علي محمد هادي عيدي

ادبي ثانوية الصفاء للبنين

498

142022134023

تماسك عبد االمير ريسان فرج

ادبي اعدادية ام ايمن للبنات

 414.0جامعة بغداد/كلية اللغات

499

152021075128

مصطفى احمد راشد علوان

ادبي ثانوية االقصى المسائية للبنين

 414.0جامعة بغداد/كلية اللغات

500

182021114002

الزبير صباح احمد صالح

ادبي ثانوية االنشراح للبنين

 412.0جامعة بغداد/كلية اللغات

501

122021003015

جعفر ميثم ناجي تالي

ادبي اعدادية االمام الرضا للبنين

 409.0جامعة بغداد/كلية اللغات

502

122021048007

المختار مفيد لعيبي سهم

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 408.0جامعة بغداد/كلية اللغات

503

102021022060

عبد هللا معاذ ماجد عبد المجيد

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 407.0جامعة بغداد/كلية اللغات

504

192021342067

طارق زياد خالد عبود

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 406.0جامعة بغداد/كلية اللغات

505

152021400088

زين العابدين سعد فرحان نشعان

ادبي الخارجيون

 403.0جامعة بغداد/كلية اللغات

506

252021008016

امين محمد حسين عاشور

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 402.0جامعة بغداد/كلية اللغات

507

112022076086

فاطمه جعفر هاشم محمد

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 402.0جامعة بغداد/كلية اللغات

508

142021013024

حسين جواد كاظم كلب

ادبي إعدادية المروج للبنين

 401.0جامعة بغداد/كلية اللغات

509

142022222070

عبير فالح حسن راضي

ادبي ثانوية الوركاء المسائية للبنات

 401.0جامعة بغداد/كلية اللغات

510

142021201196

قدوس محمد درجال جبر

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 400.0جامعة بغداد/كلية اللغات

511

142021038141

محمود عباس رضا محمود

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

 400.0جامعة بغداد/كلية اللغات

512

142021001006

حسين فرات مبدر شتيوي

ادبي ثانوية الزوراء للبنين

 400.0جامعة بغداد/كلية اللغات

513

182021278008

علي كريم حسين مهدي

ادبي اعدادية االمام المختلطة

 399.0جامعة بغداد/كلية اللغات

514

112022077023

زهراء علي حسان عبيس

ادبي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 399.0جامعة بغداد/كلية اللغات

515

102021047006

فرات نصير نوري محمد

ادبي ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنين

 397.0جامعة بغداد/كلية اللغات

516

142022401100

زينب حيدر خضير محمد

ادبي الخارجيات

 397.0جامعة بغداد/كلية اللغات

517

122022093023

سجى فياض مطر حسين

ادبي ثانوية الخلود للبنات

 397.0جامعة بغداد/كلية اللغات

518

122021048018

حسن حسين عباس متعب

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 397.0جامعة بغداد/كلية اللغات

519

142022070089

لبنى شاكر كريم حمود

ادبي ثانوية فدك للبنات

 397.0جامعة بغداد/كلية اللغات

520

102021205061

شهاب احمد عبد الرزاق دباس

ادبي إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 396.0جامعة بغداد/كلية اللغات

521

142022220045

نورس كريم عبد النبي كباشي

ادبي ث ميسلون المسائية للبنات

 396.0جامعة بغداد/كلية اللغات

522

102021203076

ياسر عامر حمد جاسم

ادبي ثانوية الزهاوي المسائية للبنين

 396.0جامعة بغداد/كلية اللغات

523

112022073010

ايه سمير وليد محمود

ادبي اعدادية مريم العذراء للبنات

 396.0جامعة بغداد/كلية اللغات

524

142021200147

محمد واثق جاسم محمد

ادبي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 396.0جامعة بغداد/كلية اللغات

525

142021210071

ليث تحسين عبد معارز

ادبي ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائية

 396.0جامعة بغداد/كلية اللغات

526

102021055020

عبد السالم جاسم محمد سهيل

ادبي ثانوية بالل للبنين

 395.0جامعة بغداد/كلية اللغات

527

322021060044

وسام مظفر شاكر محمود

ادبي ثانوية جيا المسائية للبنين

 393.0جامعة بغداد/كلية اللغات
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ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

المجموع
 392.0جامعة بغداد/كلية اللغات

529

272041001045

باقر حسين علي عوده

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 516.0جامعة بغداد/كلية اللغات

530

272042401006

استبرق فاروق حمزه عبد االمير

احيائي الخارجيات

 513.0جامعة بغداد/كلية اللغات

531

272041001178

عدنان محمد عدنان عبد الحسين

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 511.0جامعة بغداد/كلية اللغات

532

222041058004

احمد عاجل شباط عاجل

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 510.0جامعة بغداد/كلية اللغات

533

102042101047

رغد فؤاد فائز حسن

احيائي اعدادية االنفال للبنات

 505.0جامعة بغداد/كلية اللغات

534

252051001049

عباس محمد علي احمد محمد

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 491.0جامعة بغداد/كلية اللغات

535

192052383013

فاطمه مجيد حميد حسين

تطبيقي ثانوية المجد االهلية للبنات

 483.0جامعة بغداد/كلية اللغات

536

162052401141

هويده عدنان كاظم مزعل

تطبيقي الخارجيات

 459.0جامعة بغداد/كلية اللغات

537

212052092042

نيفين مهدي اسماعيل داود

تطبيقي اعدادية الزيتونة للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية اللغات

538

192052383003

ايات جالل عبيد زيدان

تطبيقي ثانوية المجد االهلية للبنات

 430.0جامعة بغداد/كلية اللغات

539

192021101047

محمد شهاب حمد عبد هللا

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 543.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

540

142022072052

سالي سالم مهدي رشيد

ادبي ثانوية سومر للبنات

 500.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

541

142022401113

سالي عالء عبد الحسن راضي

ادبي الخارجيات

 491.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

542

142022072054

سجى جبار كزهور كيطان

ادبي ثانوية سومر للبنات

 488.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

543

122022089007

بنين علي عباس محمد

ادبي اعدادية جرير للبنات

 485.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

544

102042110113

نورس فالح علي محمد

احيائي اعدادية البطولة للبنات

 485.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

545

142042145086

حوراء سلمان جابر عبد هللا

احيائي اعدادية الجوهرة للبنات

 467.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

546

232041289027

عبد هللا نوري شهد فهد

احيائي ثانوية االزدهار االهلية للبنين

 467.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

547

312041070134

كرار عبد العباس عصفور عبيس

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 466.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

548

142042138024

شمس عادل احمد مشجن

احيائي ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبنات

 465.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

549

242042108113

فواطم قاسم حسن ضايع

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 462.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

550

142041400028

حسين علي ناصر مطرود

احيائي الخارجيون

 456.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

551

132041020033

امير عماد فيصل حمدي

احيائي ثانوية كلية بغداد للبنين

 453.1جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

552

112042065126

غاده احمد سعودي مجيد

احيائي اعدادية األمل للبنات

 453.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

553

142041003020

تقي احمد كريم طه

احيائي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 448.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

554

122042105107

ضحى ستار حسن كاظم

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 447.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

555

132041029005

ابراهيم عامر عبد هللا محمد

احيائي اعدادية الصفا للبنين

 446.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

556

142042139033

ميالد حسين علي جواد

احيائي ثانوية الباقيات الصالحات للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

557

152041071326

محمد صادق عبد الرضا محمد

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 445.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

558

112042072095

طيبه عبد الرحمن حسين محمد

احيائي اعدادية البتول للبنات

 445.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
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احيائي الخارجيات

 444.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

560

192041343078

رائد حاتم رحيم حمود

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 440.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

561

142042134180

هبه صباح طالب هاشم

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 440.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

562

152041071268

غيث جبار صبيح حديد

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 440.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

563

142042140004

آيه مصطفى كريم هوبي

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

564

242042134109

زينب كريم عبيد خليل

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

565

102041022075

فؤاد زيد احمد حسين

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

566

172042236015

دعاء حسين زبير محمد

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

 436.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

567

112041018055

طه اركان طه محمد

احيائي اعدادية تطوان للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

568

222041014012

ضرغام طارق جاسم محمد

احيائي ثانوية الهدى االهلية للبنين

 436.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

569

142041036023

علي بشير عويز علك

احيائي اعدادية البشير للبنين

 435.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

570

132042401147

هبة جعفر عبدالحسين صادق

احيائي الخارجيات

 435.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

571

232042117014

الحوراء زينب رياض عباس حمزه

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

572

142041165024

علي احمد أعجير غاوي

احيائي ثانوية الريحاني االهلية للبنين

 434.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

573

132042086037

دينا سلمان داود عباس

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

574

232042110073

نبأ هاشم شاكر ناعور

احيائي ثانوية السدة للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

575

262042126028

حوراء عبد الحسين نايف كاظم

احيائي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

576

102042119041

زينب عبدالكريم مطشر محمد

احيائي اعدادية الفاروق للبنات

 433.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

577

122041202169

منتظر علي جبار حسين

احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 432.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

578

232042126066

غفران طالب جاسم عباس

احيائي ثانوية قرطبة للبنات

 430.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

579

152041071271

قاسم ماجد عبد علي

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 430.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

580

102041400038

يوسف فالح عبدزيد صبر

احيائي الخارجيون

 428.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

581

192041400044

محمود حسين علوان عزيز

احيائي خارجيون

 428.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

582

232041251024

احمد عزيز كطران عبيد

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 428.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

583

132042071024

ايه يوسف عبد الكاظم مزهر

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 425.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

584

152042044155

فاطمه سلوان فالح محيسن

احيائي اعدادية الرميلة للبنات

 425.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

585

152041005104

محمد تقي جواد عبد الكاظم علي

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 425.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

586

132042281104

عذراء علي صباح جاسم

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 425.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

587

262051014004

احمد عيسى مظهر حميد

تطبيقي اعدادية العزيزية للبنين

 461.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

588

112051200144

محمد مجيد عبد سرهيد

تطبيقي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 451.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

589

142052133006

تبارك اسعد عبد جاسم

تطبيقي اعدادية الناصرة للبنات

 414.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد
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القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

590

142051203092

محمد هادي صالح عبد علي

تطبيقي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 407.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

591

232052110004

تبارك محمد حسين مهدي

تطبيقي ثانوية السدة للبنات

 406.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

592

132052401013

زهراء فرحان عبد عويد

تطبيقي الخارجيات

 405.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

593

182051085022

علي احمد عبد الرسول هاشم

تطبيقي اعدادية الروافد للبنين

 402.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

594

112051200015

ادم انمار عباس غافل

تطبيقي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 401.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

595

102051019046

عباس رائد عباس محمود

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 401.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

القبول المركزي

596

132051400057

عمر خالد محسن رشيد

تطبيقي الخارجيون

 401.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

597

152051010073

جعفر فهد علك عبد الحسن

تطبيقي اعدادية قباء للبنين

 401.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

598

102051026060

عبد القادر صالح محمود عبد القادر

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

 399.0جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد

599

262041022104

علي عباس طعمه موسى

احيائي اعدادية سعيد بن جبير للبنين

 511.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

600

192041066144

مصطفى صباح محمد مغير

احيائي اعدادية الكرمة للبنين

 508.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

601

132041018020

عبد الرحمن محمد جليل كريم

احيائي ثانوية الحكمة االهلية للبنين

 504.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

602

122042107170

فاطمه عقيل جاسم عبد هللا

احيائي اعدادية الحرية للبنات

 497.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

603

132041252003

احمد ثائر هاشم علوان

احيائي ثانوية حطين المسائية للبنين

 496.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

604

142041028131

مصطفى خميس سلومي حمادي

احيائي اعدادية اليقظة للبنين

 495.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

605

132041400005

احمد عصام احمد جار هللا

احيائي الخارجيون

 495.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

606

142042145132

زهراء قاسم اعطيه اكريم

احيائي اعدادية الجوهرة للبنات

 495.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

607

142042401001

أريج عبد الحسين عزيز غضبان

احيائي الخارجيات

 493.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

608

142041208270

هيثم سالم قاسم لعيبي

احيائي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 492.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

609

232041010022

حسن مؤيد ناهي كتاب

احيائي اعدادية المشروع للبنين

 491.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

610

212042294182

مريم نجم عبود مهدي

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 490.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

611

142042401164

نور جاسم حسن عزيز

احيائي الخارجيات

 488.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

612

262041202086

مثنى داود سالم بادي

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 486.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

613

222041029015

اكرم رحيمه مطرود كاطع

احيائي اعدادية البصرتين للبنين

 484.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

614

222041301029

علي مؤيد صالح عبد

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 478.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

615

242042138006

اديان منصور حسين كاظم

احيائي ثانوية النورين للبنات

 476.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

616

152041400048

محمد طالب كريم جبر

احيائي الخارجيون

 476.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

617

212041001015

حسين ابراهيم علي حمود

احيائي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 475.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

618

242042124100

زينب عباس زامل بتيت

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 475.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

619

222041301024

علي حسين عويد هبهوب

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 475.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

620

212041052097

كرار احمد فرحان علي

احيائي اعدادية االمام الزهري للبنين

 471.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

صفحة  20من 567
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القبول المركزي

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 469.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

622

212042178049

تبارك خليل بوري قادر

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 467.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

623

152042051073

زهراء عباس عوده صبح

احيائي اعدادية الماثر للبنات

 467.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

624

212041052095

فراس عبد الستار عبد الجبار علوان

احيائي اعدادية االمام الزهري للبنين

 467.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

625

192042226061

سجى محمد رشيد حاذور

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 466.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

626

122051008001

احمد حامد احمد خليل

تطبيقي ثانوية البالد للبنين

 466.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

627

142051048019

حسين عامر خلف محمد

تطبيقي اعدادية اسد بغداد للبنين

 462.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

628

122051007006

احمد صادق والي صبر

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 456.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

629

122051206108

مهدي علي مهدي علي

تطبيقي اعدادية الكاظمية المسائية للبنين

 440.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

630

112051023008

حسين سعدون حسن علوان

تطبيقي اعدادية المحمودية العلمية للبنين

 437.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

631

292051153098

حيدر معاهلل عوازه خضير

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 425.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

632

272051013088

علي عادل عبد الحسن علي

تطبيقي اعدادية الرياحي للبنين

 423.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

633

232051019009

حسن اياد مهدي عبد الحسين

تطبيقي اعدادية الهاشمية للبنين

 412.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

634

122051400038

محمود جاسم سلمان حمد

تطبيقي الخارجيون

 412.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

635

192051009057

فاروق ابراهيم خلف جبر

تطبيقي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 410.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

636

262051203035

كاظم عبد الزهرة تركي حزيم

تطبيقي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 409.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

637

182051005037

ميث ليث لفته فارس

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 408.0جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم

638

152021018017

حسين جاسم سلمان عبد هللا

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 558.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

639

152022046074

فاطمه كاظم لعيبي خلف

ادبي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 530.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

640

142042121032

عذراء حسين عباس خلف

احيائي ثانوية الرتاج للبنات

 537.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

641

332042062041

نسرين خليل ابراهيم عبد

احيائي ثانوية زاخو المختلطة للنازحين

 485.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

642

222051310012

احمد عبد االمير عبد الحسين جابر

تطبيقي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 433.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

تطبيقي اعدادية أبي غريب المسائية للبنين

 429.0جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

643

102051200038

مهند احمد حرش احمد

644

142022401144

غفران حاتم مولى حسن

ادبي الخارجيات

 536.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

645

252022401126

نور سعدي عباده مروح

ادبي الخارجيات

 503.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

646

122022110006

بسمه سهيل نجم عبد

ادبي اعدادية الكاظمية للبنات

 499.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

647

112022144001

استبرق محمود داود سلمان

ادبي ثانوية عطر الجنة للبنات

 461.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

648

112022070069

مريم احمد محمد عمر

ادبي اعدادية االمال للبنات

 459.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

649

142022080047

فاطمه حازم جواد مهر

ادبي اعدادية الزهور للبنات

 446.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

650

142022401019

اسراء مجيد صالح قنديل

ادبي الخارجيات

 445.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

651

112022064048

فاطمة محمد عبد كاظم

ادبي اعدادية االصيل للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات
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652

122022099074

نور الهدى جعفر جبار عطيه

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 444.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

653

112022106006

ايالف طالب محمد حسين

ادبي اعدادية رفيدة للبنات

 442.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

654

112022401057

دعاء محمود مراد نايف

ادبي الخارجيات

 440.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

655

142022067049

دالل سعد محمد حمد

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

656

212022147061

نور يوسف صالح عواد

ادبي اعدادية الخيزران للبنات

 434.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

657

142042108118

فاطمه جبار مطشر لفته

القبول المركزي

 467.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

احيائي ثانوية االمال للبنات

658

122042094181

غاده عالء سلمان سدخان

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 458.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

659

232042117003

اسراء علي انصيف جاسم

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 453.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

660

182042176061

حنان فتاح لفتة عبد الحسين

احيائي اعدادية بلد للبنات

 453.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

661

112042109037

رقيه ابراهيم عبد هللا شرهان

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 450.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

662

142042134036

تقى سالم مجيد عبد الرضا

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 448.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

663

112052074020

رقيه حسن عطيه محمد

تطبيقي ثانوية العقيدة للبنات

 439.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

664

142052102028

فاطمه حيدر كريم بديوي

تطبيقي اعدادية المهج للبنات

 390.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

665

102052109026

منى رياض بديوي هزير

تطبيقي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 389.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

666

142052140012

تبارك محمد شريف عذاري

تطبيقي اعدادية بلقيس للبنات

 387.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

667

142052133008

تقى قاسم خلف طعمه

تطبيقي اعدادية الناصرة للبنات

 387.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

668

112052068010

ايمان داود سلمان حمد

تطبيقي اعدادية الجمهورية للبنات

 386.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

تطبيقي اعدادية التسامح للبنات

669

142052076028

زينب ليث خالد عبد الحميد

670

142022221021

سهى نعيم يونس هواش

ادبي ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات

 384.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

 386.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

671

112022070081

نور طه ياسين خضير

ادبي اعدادية االمال للبنات

 383.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

672

152022044109

يقين ستار جبار عبد الحسين

ادبي اعدادية الرميلة للبنات

 382.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

673

102022129001

أية شهاب احمد خضير

ادبي ثانوية حليمة السعدية للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

674

142022071013

جنات نعيم صدام منشد

ادبي ثانوية  14تموز للبنات

 376.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

675

122022100040

نور فالح حسن علي

ادبي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 375.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

676

122022231040

سكينه جاسم عطيه محمد

ادبي ثانوية طوعة المسائية للبنات

 375.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

677

112022112039

تبارك محمد جاسم حسن

ادبي اعدادية االخالص للبنات

 374.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

678

102022125034

ورود حيدر حسين علي

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 373.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

679

142022107007

بلقيس حمزة عبد حسين

ادبي ثانوية الخنساء للبنات

 373.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

680

112022112161

هبة سعدي جهاد جمعة

ادبي اعدادية االخالص للبنات

 373.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

681

142022074059

شهد مؤيد جاسم عبد الرضا

ادبي اعدادية عائشة للبنات

 372.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

682

102022125014

سكينة محمد مظلوم حسين

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 372.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي
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القبول المركزي

 372.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

ادبي اعدادية النهار للبنات

684

262042116052

فاطمه منشد فليح بطي

احيائي ثانوية بلقيس للبنات

 411.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

685

102052077027

هبه عامر سلمان خضير

تطبيقي ثانوية السياب للبنات

 376.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي

686

132022084029

مها احمد شلتاغ هويدي

ادبي ثانوية الفيحاء للبنات

 396.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

687

112022099030

زينب قاسم عبد عبد الكريم

ادبي ثانوية هالة بنت خويلد للبنات

 384.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

688

112022083046

نور مهدي حسين مطير

ادبي ثانوية االصالة للبنات

 384.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

689

112022094085

ندى حيدر حامد خضير

690

112052066001

انعام رحيم صاحب هادي

691

142022193021

ريتاج علي حسين ماشي

 380.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

ادبي ثانوية عدن للبنات
تطبيقي ثانوية البياع النموذجية للبنات
ادبي اعدادية سما بسماية للبنات

 382.0جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال
 470.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

692

142022100088

قمر بهاء جميل يوسف

ادبي اعدادية الفداء للبنات

 458.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

693

112021017029

حسين رحيم اسود خشان

ادبي اعدادية ابن سينا للبنين

 427.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

694

132021008059

سجاد احمد سعيد حسون

ادبي اعدادية صالح الدين للبنين

 425.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

695

192021365082

محمد عامر علي مهدي

ادبي ثانوية القدوة المسائية للبنين

 424.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

696

192021350161

وسام كمال عبد هللا علي

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 419.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

697

132021006074

ليث قيصر كريم محمد

ادبي اعدادية السويس للبنين

 419.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

698

192021340026

حيدر كريم عبد شرموط

ادبي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

 419.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

699

192021343042

بركات قاسم حسين عبد هللا

ادبي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 416.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

700

152021007085

حيدر امين كاظم صابر

ادبي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 412.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

701

122021009015

ارشد رائد جبار حسن

ادبي اعدادية العراق للبنين

 411.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

702

152021072071

حيدر حسن كاظم سهر

ادبي ثانوية بدر المسائية للبنين

 409.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

703

152021007084

حسين مصطفى كرم جعونه

ادبي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 409.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

704

142022134024

حنان حيدر سليم كاظم

ادبي اعدادية ام ايمن للبنات

 409.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

705

142021028052

حمزه منعم شمخي حمدان

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 406.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

706

142022132006

زهراء محمد لفته ملك

ادبي ثانوية الصباح االهلية للبنات

 406.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

707

132022281039

ساره محمد عبد السادة عواد

ادبي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 405.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

708

142022110041

حوراء احمد محسن حنيف

ادبي اعدادية زينب للبنات

 405.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

709

142022100024

داليا سعد عبد الزهرة هاني

ادبي اعدادية الفداء للبنات

 404.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

710

192021078044

قاسم رائد عباس جاسم

ادبي اعدادية األوفياء للبنين

 403.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

711

192021101045

محمد احمد خلف شرموط

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 403.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

712

152022051065

زهراء كاطع عريبي راهي

ادبي اعدادية الماثر للبنات

 403.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

713

122021174009

عمر ابراهيم حميد ابراهيم

ادبي ثانوية الفاتح المختلطة

 403.0جامعة بغداد/كلية اآلداب
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 400.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

714

152022040085

طيبه لطيف داخل خلف

ادبي اعدادية العقيلة للبنات

715

122021047106

علي عباس علي مفتن

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 400.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

716

132022100033

طيبه ستار بدر خلف

ادبي ثانوية القاهرة للمتميزات

 399.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

717

122022092027

رباب حسن محمد شاطي

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 399.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

718

122041029011

حارث عبد الرحمن حمد خدام

احيائي ثانوية الريف للبنين

 498.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

719

282041400024

عبدهللا كاظم عبدهللا غافل

احيائي الخارجيون

 464.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

720

162052259012

حنين عدي عبد الزهره كشاش

تطبيقي ثانوية االرتقاء االهلية للبنات

 418.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

721

142052106029

مريم ابراهيم الدسوقي شعبان

تطبيقي ثانوية المعرفة للبنات

 416.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

722

142052101001

اسماء صباح علوان غانم

تطبيقي ثانوية الصمود للبنات

 412.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

723

162051028017

زين العابدين علي سعد عنيد

تطبيقي اعدادية الفرزدق للبنين

 409.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

724

292052065004

زينب عدي محمد صالح سويهي

تطبيقي ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنات

 409.0جامعة بغداد/كلية اآلداب

725

152022051105

فاطمة عادل هويل عناد

 468.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

ادبي اعدادية الماثر للبنات

726

192021346020

تاج الدين حامد عوده سجل

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 417.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

727

152021072225

مصطفى محمد خريبط سماري

ادبي ثانوية بدر المسائية للبنين

 409.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

728

152022051021

ايه علي هاني كاظم

ادبي اعدادية الماثر للبنات

 400.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

729

152022048068

شهد صالح دايخ محيسن

ادبي اعدادية الفيحاء للبنات

 399.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

730

122022401031

تبارك محمد داخل خرنوب

ادبي الخارجيات

 397.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

731

132022118133

نبأ عدي نوري حميد

ادبي اعدادية الفردوس للبنات

 395.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

732

132022111080

عذراء بشار جبار ضيدان

ادبي اعدادية السيف العربي للبنات

 394.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

733

142022109013

حوراء محسن حسين علي

ادبي ثانوية الشمائل للبنات

 393.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

734

252021400004

احمد عامر فاضل حسن

ادبي الخارجيون

 391.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

735

122021202079

حيدر ناظم شيال حسن

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 390.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

736

142021030057

سجاد فاضل لطيف شليبه

ادبي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 390.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

737

142022095036

زينب قاسم هادي زبون

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنات

 389.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

738

112042067095

طيبه صالح ياس خضير

احيائي ثانوية النهضة العلمية للبنات

 506.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس

739

142022120024

شكران سالم عبد هللا علوان

ادبي ثانوية السعادة للبنات

 392.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

740

132022101090

يقين حسن هادي يوسف

ادبي اعدادية الكرامة للبنات

 391.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

741

122022102057

زينب علي محمد حسين

ادبي أعدادية الفاطميات للبنات

 389.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

742

142022139036

غدير جعفر جاسم رضا

ادبي ثانوية الباقيات الصالحات للبنات

 388.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

743

152021007057

حسين باسم محمد شاكر

ادبي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 388.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

744

122021202184

محمد عبد الهادي غريب حمزه

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 388.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

صفحة  24من 567
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745

102021162010

صافي جمعه احمد كعيد

ادبي اعدادية ابن خلدون المختلطة

 388.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

746

152021074029

حسين عبد الواحد ربيح حوشي

ادبي ثانوية االخاء المسائية للبنين

 387.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

747

142022120047

مودة رمزي موسى فالح

ادبي ثانوية السعادة للبنات

 385.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

748

122021202215

منتظر عبد الستار رمضان كاظم

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

749

112022217044

مريم باسم عبد الستار ضاحي

ادبي ثانوية النهضة المسائية للبنات

 385.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

750

142021037150

علي عبد الزهرة رحيم حسين

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 384.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة
 413.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

751

282051002128

حسين خلف طاهر صروط

752

132021018004

حسن المجتبى حميد خالد جاسم

ادبي ثانوية الحكمة االهلية للبنين

 383.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

753

142022120010

حوراء حيدر حيال حويزاوي

ادبي ثانوية السعادة للبنات

 383.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

754

152022080035

رسل عبد الزهره حمادي علوان

ادبي اعدادية سمية المسائية للبنات

 381.0جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار

755

142021012078

مصطفى صكبان يازع عبد هللا

ادبي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 416.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

756

232021034019

راضي محسن عبيد طالل

ادبي ثانوية الوركاء للبنين

 393.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

757

112022082003

اسراء خالد خضر بدوي

ادبي ثانوية عائشة للبنات

 392.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

758

132022249004

نور فاضل عباس جواد

ادبي ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيا-سكاريا

 389.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

759

122021200083

علي حسين نعمه صبح

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

760

102022096094

نور الزهراء جاسم حميد عوده

ادبي اعدادية البيان للبنات

 385.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

761

102021040042

نسيم خميس سعيد محمد

ادبي ثانوية الواسطي للبنين

 384.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

762

112022075022

زينب دحام بدر خاجي

ادبي اعدادية فاطمة الزهراء للبنات

 384.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

763

262021026042

عبد هللا محسن عبد هللا غدير

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 383.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

764

152022040055

زهراء محمد عبد الحسن رحيمه

ادبي اعدادية العقيلة للبنات

 383.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

765

152021074022

حسين ابراهيم محمد جبر

ادبي ثانوية االخاء المسائية للبنين

 382.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

766

262021024036

موسى حسن مراح عيالن

ادبي ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح 2للبنين

 382.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

767

102021011005

احمد رسول عناد كاظم

ادبي اعدادية االسراء للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

768

112022077034

صفوه عبد القادر غضبان عبد الغفور

ادبي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 381.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

769

132021052016

مصطفى يوسف كاطع صكبان

ادبي ثانوية العلوم للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

770

142021177081

عباس سامي جليل ابراهيم

ادبي اعدادية طه للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

771

102021013051

عمران باسم محمد محمود

ادبي اعدادية الخضراء للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

772

132021252033

حسين محمد احمد حسين

ادبي ثانوية حطين المسائية للبنين

 380.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

773

122022092039

زينب غسان كريم حسين

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 380.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

774

132021023001

ابا الحسن مازن حسن عباس

ادبي اعدادية الشماسية للبنين

 379.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

775

112022164006

شهد ميثاق نايف جسام

ادبي ثانوية مصطفى جواد المختلطة

 379.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

صفحة  25من 567
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 379.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

777

102022133025

زمن محمد هالل خضير

ادبي ثانوية التألف للبنات

 378.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

778

142021003127

مرتضى علي محمد لفته

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

779

142021008099

منتظر فالح علي سلمان

ادبي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

780

122022126029

نور سعدون خضير حسين

ادبي ثانوية االنتصار للبنات

 378.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

781

232021009070

علي امير عبد الباري عبود

ادبي اعدادية المسيب للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

782

112021017022

حاتم فاضل حاتم علي

ادبي اعدادية ابن سينا للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

783

112021156061

علي صباح سرداح سالم

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 377.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

784

112022140011

لينا عبد الستار خليل ابراهيم

ادبي ثانوية الزقورة للبنات

 377.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

785

152021400127

علي فاضل علي جار هللا

ادبي الخارجيون

 376.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

786

142022401148

فاطمة ارحيم عبد ضاحي

ادبي الخارجيات

 376.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

787

142021205163

مهند كامل كمكوم شاوي

ادبي ثانوية الصباح المسائية للبنين

 376.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

788

152021001153

يوسف صادق عبد الحسن مجيسر

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 376.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

789

152021020125

مصطفى احمد جبار كاظم

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 376.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

790

152021001093

علي ناصر عاجل حصو

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

791

132021034010

احمد عماد علي حسين

ادبي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

792

122021009092

حسين نجم خلف راضي

ادبي اعدادية العراق للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

793

152021074066

عبد هللا جواد كاظم شاطي

ادبي ثانوية االخاء المسائية للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

794

122021003116

منتظر محمود شاكر حاتم

ادبي اعدادية االمام الرضا للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

795

102021208010

حكيم احمد علي مرعيد

ادبي ثانوية الصقر المسائية للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

796

152022401037

حوراء ياسين موسى ياسين

ادبي الخارجيات

 374.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

797

142021174047

علي جاسم حسين بديوي

ادبي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 374.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

798

112021203238

همام عبدالخالق عودة ابراهيم

ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

 374.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

799

102021009005

احمد باسم خليل خابط

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 374.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

800

142021205043

حسين علي عبد هللا ناجي

ادبي ثانوية الصباح المسائية للبنين

 374.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

801

132022081009

ميعاد لؤي محمد غبن

ادبي ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعي

 373.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

802

152021005009

جاسم رزاق حران صبيح

ادبي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 373.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

803

102021015072

محمد الباقر عدنان كوان لفته

ادبي اعدادية مصطفى جواد للبنين

 373.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

804

122021034021

حسن جبار سلمان جابر

ادبي اعدادية الخطيب للبنين

 373.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

805

142021038028

جالل سعد عبد حسين جواد

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

806

132022285006

تبارك رشيد فالح عباس

ادبي ثانوية اإلخالص المسائية للبنات

 372.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

صفحة  26من 567
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ادبي ثانوية الفالح للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

808

212022100031

سجى ناهي حسين نزال

ادبي اعدادية فتيات المستقبل للبنات

 372.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

809

112021207060

مرتضى ستار اسماعيل حبيل

ادبي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

810

212021059042

محمد صباح عبد اللطيف حسن

ادبي ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنين

 372.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

811

102022093012

فاطمة عبد اللطيف صبري محمد

ادبي ثانوية اليرموك للبنات

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

812

142022067028

براء عالء محمد خليفه

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

813

102021001016

سلطان علي فتالوي تفاح

ادبي ثانوية الرائد للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

814

132022086034

زينب علي غني علي

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

815

262021156009

احمد هاشم جبار حسن

ادبي ثانوية الغسانية للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

816

222021256005

حسين رزاق حسين كاظم

ادبي ثانوية الفالح للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

817

182021301021

مؤمل خير هللا عبد احمد

ادبي ثانوية الحاتمية للبنين

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

818

182022100001

أيه محسن سلمان فياض

ادبي ثانوية المجاهد المختلطة

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

819

212022293023

فاطمة حسين علي رشيد

ادبي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

820

132022122024

شهد محمد جبار هالل

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

821

112022112034

تبارك سلمان محمد ابراهيم

ادبي اعدادية االخالص للبنات

 371.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

822

181922157017

ليلى عباس علي جاسم

ادبي ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبنات

 432.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

823

152022045066

سجى هاشم عبد الساده عكار

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 370.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 370.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

824

112021011081

مرتضى سمير نعمه عبدالرضا

825

102042094061

هاله نوري حواس فياض

احيائي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 460.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

826

262041059031

حسين سالم مهدي عزيز

احيائي اعدادية سبل النجاح االهلية

 415.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

827

152041071211

علي جاسم محمد غالم

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 406.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

828

112051009021

حسين علي عزيز محمد

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 400.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

829

112051058021

الحسن عبد الناصر عبد الجبار مسلط

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 395.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

830

142051400117

يوسف احمد قاسم حسين

تطبيقي الخارجيون

 392.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

831

132051008041

محمد احمد جبار مهودر

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

832

222051009005

ايمن محمد عبد حسين

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 375.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

833

122052094110

نرجس نظير كاظم حسين

تطبيقي اعدادية الفوز للبنات

 374.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

834

142052109005

زينب حيدر فيصل كاظم

تطبيقي ثانوية الشمائل للبنات

 374.0جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية

835

112021151035

عبد هللا جمال جمعة عباس

ادبي اعدادية االبتكار للبنين

 484.0جامعة بغداد/كلية األعالم

836

192021365010

ايمن عزت مطلك ابراهيم

ادبي ثانوية القدوة المسائية للبنين

 449.0جامعة بغداد/كلية األعالم

837

112021180042

حسين محمد جبار محمد

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطة

 442.0جامعة بغداد/كلية األعالم
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838

152021074014

حسن جميل خلف ضهد

ادبي ثانوية االخاء المسائية للبنين

 437.0جامعة بغداد/كلية األعالم

839

112021204040

حمد مصلح حمد عبد هللا

ادبي ثانوية الرشيد المسائية للبنين

 397.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

840

262021037021

علي امير عليوي داود

ادبي اعدادية الكسائي للبنين

 391.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

841

102021041008

ادريس علي عناد احمد

ادبي اعدادية الرضوانية للبنين

 388.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

842

132021034009

احمد علي حاضر شرهان

ادبي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 388.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

843

132022070035

روال محمد كمال نجم

ادبي اعدادية بغداد للبنات

 386.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

844

262021015015

حسين باسم رحيم حسين

ادبي اعدادية نور المصطفى للبنين

 386.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

845

112022089079

نور عمار محمد مرتضى

ادبي ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 384.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

846

132022122036

مريم رحيم عبد الحسين صلبوخ

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 383.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

847

112022127055

مريم حيدر عز الدين عارف

ادبي اعدادية النهار للبنات

 382.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

848

142022221022

شهد حيدر حسن علوان

ادبي ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات

 381.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

849

112021203068

حسين احمد عبد عباس

ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

 381.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

850

112042103073

ليلى احمد حسين عبد العباس

احيائي ثانوية اغادير للبنات

 449.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

851

102042107025

شمس عامر كاظم علك

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 428.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

852

142041015057

مختار احمد إسماعيل مهيدي

احيائي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 427.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

853

272042160424

والء حميد عبيد جليل

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 427.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

854

182041044039

محفوظ ابراهيم علي فحل

احيائي ثانوية السالم للبنين

 426.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

855

232041253033

حيدر تحرير عبد الهادي خسباك

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 415.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

856

102042115049

روان عباس عبد الجبار ابراهيم

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 414.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

857

262041020001

إبراهيم عبد الكريم خويط حسن

احيائي اعدادية دجلة للبنين

 414.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

858

112042105074

ساره عبد الكريم اسماعيل حسن

احيائي اعدادية التعاون للبنات

 411.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

859

152042048071

زهراء احمد ثجيل جبار

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 409.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

860

252042170377

زينب محمد مسلم داود

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 407.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

861

182041135018

عباس صباح علي عباس

احيائي ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنين

 406.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

862

182041037040

مجتبى عباس قاسم جعفر

احيائي اعدادية طوز للبنين

 404.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

863

272042056110

تبارك محمد حسين احمد

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 403.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

864

222041010209

نور الدين صادق حسين عامر

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 401.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

865

132042281001

أبها عباس سعيد كعود

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 401.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

866

142042087009

رفل حسين حميد احميدي

احيائي ثانوية ام عمارة للبنات

 401.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

867

212042139200

منى جاسم فاضل حسون

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 401.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

868

132041023080

ياسر صباح محمد سلمان

احيائي اعدادية الشماسية للبنين

 398.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

صفحة  28من 567
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869

112042134014

مريم همام مزهر عبد العباس

احيائي ثانوية الفرات االهلية للبنات

870

122042136069

كوثر حسام قاسم عبد اللطيف

احيائي ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبنات

 394.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

871

142042224118

مريم عبد الكريم زغير جاسم

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 393.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

872

202041262020

انس محمد عزيز محي الدين

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 393.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

القبول المركزي

 395.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

873

142052225013

نور الهدى مجيد جصان سلمان

تطبيقي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 497.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

874

142052221021

زهراء رزاق عبد العباس شياع

تطبيقي ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات

 455.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

875

212051044003

حاتم حارث ناموس خلف

تطبيقي ثانوية العدالة للبنين

 385.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

876

182051331003

اسامه زيد ذياب حسين

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 383.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

877

142052133016

رواسي رشيد عبد ناهي

تطبيقي اعدادية الناصرة للبنات

 382.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

878

222051081021

علي االكبر جواد كاظم هادف

تطبيقي اعدادية ابي تراب للبنين

 379.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

879

102051203010

حسين خضير حسين عبد الحسن

تطبيقي ثانوية الزهاوي المسائية للبنين

 378.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

880

142052080020

طيبه صادق حبيب فضل

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 374.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

881

122051030051

رافد رائد مصطفى عبد اللطيف

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 374.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

882

232051252133

منتظر صالح حسن جاسم

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 374.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

883

262052126007

زهراء جاسب امعله حسين

تطبيقي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 374.0جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة

884

142041018081

صادق صباح زاير داود

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 594.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

885

142042129046

طيبه فاروق علي حسين

احيائي ثانوية كلية بغداد للبنات

 593.6الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

886

282041400027

علي حسن نعيمه ذهب

احيائي الخارجيون

 593.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

887

112042218077

نبأ ياس خضر عباس

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 593.0الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة

888

142051009016

جعفر ليث صادق محسن

تطبيقي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 560.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

889

282052079001

ايالف صادق زامل حميدي

تطبيقي ثانوية المتميزات

 517.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني

890

282051016152

مرتضى كريم رحيمه يوسف

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 513.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

891

162052253001

اديان محمد عناد خضير

تطبيقي اعدادية االبتسامة للبنات

 500.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

892

142051400112

مهيمن ماجد سلمان شمه

تطبيقي الخارجيون

 492.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

893

122052105007

تبارك رياض علي محمد علي

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

894

112051054003

باسم نوري سلمان خضير

تطبيقي اعدادية السيوطي للبنين

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

895

162051359055

محمد جبار حمزه عباس

تطبيقي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 489.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

896

232042142207

صفا محمد عبد عبد هللا

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 567.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

897

132042099025

شفاء صادق حبيب عبد الحسن

احيائي ثانوية الفوز للبنات

 563.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

898

252051150135

علي محسن كامل داخل

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 563.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

899

282042079053

يقين عماد جاسم محمد

احيائي ثانوية المتميزات

 590.5الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

صفحة  29من 567
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القبول المركزي

 545.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

900

312042047062

حنين صالح عيسى جاسم

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

901

212041088028

عبد العزيز ابراهيم محمود سعيد

احيائي اعدادية صادق شريف للبنين

 544.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

902

102041045008

سيف صالح حلو محمد

احيائي ثانوية دار الحكمة األهلية للبنين

 536.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

903

252041045148

محمد حسين عبد الحسين غافل فلفل

احيائي ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 535.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

904

222041355002

حيدر احمد سالم عبد

احيائي اعدادية المتقين االهلية للبنين

 534.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

905

262041009037

حسين عبد الرضا رباط عيد

احيائي اعدادية النعمانية للبنين

 532.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

906

222041093026

حسين سعد عبد العالي علي

احيائي ثانوية الرازي االهلية للبنين

 529.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

907

162041074031

محمد رياض لطيف هاشم

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 529.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

908

142041179001

احمد علي عباس علي

احيائي ثانوية المناهل االهلية للبنين

 529.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

909

242042220446

زينب قاسم حسين عبد

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 527.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

910

162041350005

حسن ميثم عبد الجبار علوان

احيائي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 527.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

911

282041014016

عقيل نوري عبد هللا طاهر

احيائي ثانوية قلعة صالح للبنين

 524.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

912

142042066069

طيبه علي حسين جعيب

احيائي اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 522.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

913

152041005091

كرار رسول غتر جاسم

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 521.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

914

182042352033

غسق وليد خالد محمد

احيائي ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطة

 521.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

915

162051001218

مصطفى ميثاق سلمان باقر

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 510.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

916

162051129009

عبدهللا عدنان حسين علي

تطبيقي ثانويه نبراس العلم االهلية للبنين

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

917

282052059041

زينب احمد ماهود حمود

تطبيقي اعدادية العمارة للبنات

 466.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

918

102051019063

عبد هللا موفق عبد عواد

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 466.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

919

132052095007

خديجه علي احسان عبد الرحمن جهانبخش

تطبيقي ثانوية الرافدين للبنات

 464.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

920

142051021003

احمد خليل محمد درويش نادر

تطبيقي اإلعدادية النظامية للبنين

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

921

232051051020

عبد الرحمن جبار خضير كشاش

تطبيقي اعدادية كوثا للبنين

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

922

132051023033

علي احمد موسى كاظم

تطبيقي اعدادية الشماسية للبنين

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

923

102052117039

منار خالد عمر عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية بغداد للبنات

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

924

142051009079

مصطفى علوان محيسن عليوي

تطبيقي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 454.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

925

162051014008

حسين جبار جعفر يازع

تطبيقي اعدادية االجيال للبنين

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

926

152051005135

محمد عبد الزهره كريم جوهر

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 448.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

927

142051009032

زين العابدين قصي زين العابدين طعمة

تطبيقي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 447.6الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

928

182051140015

يعقوب عارف خليل ابراهيم

تطبيقي ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

 447.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

929

162052156007

يسر عادل نعمه حمزه

تطبيقي ثانوية االيالف المتميزات

 446.8الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

930

152051071052

حسام الدين فوزي اسمر سلمان

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 446.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

صفحة  30من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

931

262051009034

محمد الجواد احسان حسين علي

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

تطبيقي اعدادية النعمانية للبنين

 445.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق

932

232041253150

ياسين طه ياسين ابراهيم

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 555.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

933

162051354038

سجاد كاظم سوادي حمود

تطبيقي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

934

162052184008

ام البنين رعد قدوري خضير

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 465.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

935

122052401016

زهراء غازي كاظم حسين

تطبيقي الخارجيات

 461.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

936

132052281021

ضحى محمد فاضل عباس

تطبيقي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

937

192051013047

محمد االمين فالح عناد ثامر

تطبيقي اعدادية الفارس العربي للبنين

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

938

162052176016

رسل ناطق وسمي داود

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنات

 454.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

939

162051354088

محمد عمار حياوي لفته

تطبيقي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 452.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد

940

212052156006

بنين تحسين كريم هاشم

تطبيقي اعدادية فدك للبنات

 448.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

941

132051257025

حسين خالد وليد لفته

تطبيقي ثانوية الطف المسائية للبنين

 443.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

942

102052098005

ديمه سعد عبد الصمد محمد امين

تطبيقي ثانوية النبوغ للبنات

 442.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

943

262051400029

مسلم غالي ياسر ناصر

تطبيقي الخارجيون

 440.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

944

132051030109

مهدي رشيد حاتم رشيد

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

945

222051021059

منتظر محمد احمد علي

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 429.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

946

152051011004

احمد ابراهيم محمد عبد علي

تطبيقي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

947

142051063008

محمد صادق محمد حسن

تطبيقي ثانوية ميسلون االهلية للبنين

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية

948

182051226001

احمد رشيد حسن جواد

تطبيقي ثانوية الياسمين المختلطة

 440.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

949

262051001003

احمد شهاب حمد عبد هللا

تطبيقي اعدادية الكوت للبنين

 439.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

950

282051151046

احمد عبد الكريم عنيد سعد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 436.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

951

272051002123

محمد أحمد حسن حسين

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 429.0الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة

952

132042072031

رقيه احمد جمعه كاظم

احيائي اعدادية القناة للبنات

 568.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

953

132042108106

مها محمد سلمان كاظم

احيائي ثانوية المتميزات

 559.6الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

954

142042102035

فاطمه ماجد رشيد جباره

احيائي اعدادية المهج للبنات

 544.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

955

142042401130

فاطمة علي جاسم سلمان

احيائي الخارجيات

 542.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

956

132042096029

زينب يوسف علي عزيز

احيائي ثانوية الرشيد للبنات

 538.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

957

142042133062

فرح حسان علي سلمان

احيائي اعدادية الناصرة للبنات

 536.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

958

122042231002

استبرق عامر كريم وحيد

احيائي ثانوية طوعة المسائية للبنات

 535.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

959

152042042064

طيبه ثجيل صبر كاظم

احيائي اعدادية النجاة للبنات

 535.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

960

212041034015

البشير عاصي كردي نزاري

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 532.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

961

212041034120

ياسر كرخي قدوس فنيص

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 531.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

صفحة  31من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

962

102042091089

الرا حامد علي رمضان

احيائي ثانوية الجامعة للبنات

963

132042096026

زينب صالح محسن مشجل

احيائي ثانوية الرشيد للبنات

 527.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

964

222041367016

محمد ناظم حميد علك

احيائي ثانوية الجمهورية االهلية للبنين

 526.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

965

122042110081

نور امير نصيف جاسم

احيائي اعدادية الكاظمية للبنات

 526.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

966

142042125004

تبارك أحمد عبد الستار مصطفى

احيائي اعدادية الفرح للبنات

 522.6الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

967

132042118164

شهد حسن دوشي سلطان

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 522.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

القبول المركزي

 531.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

968

312042038029

سرور مهند خليفه عنتر

احيائي ثانوية سيوان للبنات

 522.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

969

142042225026

ايات مالك عبد االمير بدن

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 522.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

970

142042225258

مسره سامي حمدان الزم

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 519.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

971

142041007067

علي عباس صبري عبدالرزاق

احيائي ثانوية المتميزين للبنين

 518.9الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

972

152052401016

سجى عبدالساده مجفت داخل

تطبيقي الخارجيات

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

973

132051002052

كرار احمد صابر جبار

تطبيقي اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنين

 431.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

974

192051009008

احمد ضاري علي احمد

تطبيقي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

975

162051139032

حيدر مشتاق عبد الصمد عبد الرسول

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

976

162052184019

جنه صبار عوده كريم

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 422.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

977

282052069003

اسراء وسام جاسم الزم

تطبيقي ثانوية الغفران للبنات

 422.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

978

222052209054

هبه ماجد كاظم ياسين

تطبيقي اعدادية السوق للبنات

 421.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

979

282051400010

جاسم جمعه رميض كاطع

تطبيقي الخارجيون

 421.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

980

231951026032

مصطفى منسي سالم جار هللا

تطبيقي ثانوية العامل للبنين

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

981

102051014072

فهد اسامة اكرم عبد المنعم

تطبيقي اعدادية القدس للبنين

 419.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

982

242051207023

حيدر عظيم دعاش عاصي

تطبيقي اعدادية البشير المسائية للبنين

 418.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

983

112051058131

علي مازن سعيد حسين

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 418.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

984

282051009080

محمد علي عبد الزهرة عبد الحسين

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

985

132051003068

منتظر سعد صادق عباس

تطبيقي اعدادية االنصار للبنين

 409.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

986

282051151519

علي محمد عيسى بريدي

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 409.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

987

162051364074

سيف جعفر عوده براك

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 409.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

988

162051051078

علي ثائر كامل مزاوي

تطبيقي اعدادية العباس للبنين

 407.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

989

192051400019

رشيد احمد حسين كرحوت

تطبيقي خارجيون

 407.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم

990

212042092067

سجى محمود شهاب احمد

احيائي اعدادية الزيتونة للبنات

 498.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

991

142042401188

والء كريم جنزير جبر

احيائي الخارجيات

 495.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

992

282041016026

مجتبى جبار ماهود عبودي

احيائي اعدادية ميثم التمار للبنين

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات
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993

192041011114

محمد فارس حسن فراس
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احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين
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القبول المركزي

 490.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

994

152042044132

ضحى عصام ليلو كاطع

احيائي اعدادية الرميلة للبنات

 488.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

995

152042045102

نور الهدى حيدر جاسم بوهي

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 485.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

996

192041400035

محمد خالد احمد عبد

احيائي خارجيون

 484.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

997

232041051003

احمد حامد دلي حزام

احيائي اعدادية كوثا للبنين

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

998

222041020014

جواد كاظم خلف بدحي

احيائي اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنين

 479.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

999

242042220141

بنين علي كاظم طعمه

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1000

212042294162

فاطمة حسن عبد الرزاق علوان

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 471.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1001

292051025013

حسن عبد االمير جياد طاهر

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 434.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1002

212051041003

زياد عادل هاشم بريج

تطبيقي ثانوية مأرب للبنين

 433.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1003

192051020072

محمد جبار صالح مطرود

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنين

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1004

152052080024

رنا قاسم العيوس رسن

تطبيقي اعدادية سمية المسائية للبنات

 415.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1005

212051206001

احمد عبد الودود محمد عباس

تطبيقي ثانوية النظامية المختلطة

 409.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1006

112051201072

عمر فارس محمد جاسم

تطبيقي ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 407.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1007

152051009024

علي الهادي سلمان حاوي كزير

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 406.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1008

132051250002

احمد رحيم جيجان زغير

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 405.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1009

152051071151

عباس حسين ياسين جاسم

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 404.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1010

152021075087

علي مهند صالح زيدان

1011

152041017018

حسين عبد الستار عبد الكريم قاسم

احيائي اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 529.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

1012

102042094038

سارة رائد احمد عبد هللا

احيائي ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبنات

 525.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

ادبي ثانوية االقصى المسائية للبنين

 531.0الجامعة المستنصرية/كلية القانون

1013

142022140031

شمس الدين عبد الكاظم سلمان طاهر

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 440.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

1014

102021200081

عبد هللا حسن عبود احمد

ادبي اعدادية أبي غريب المسائية للبنين

 434.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

1015

142021201222

محمد سمير حسن فرج

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 433.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

1016

142022302025

زهراء فارس كريم حزام

ادبي ثانوية الندى للبنات

 433.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

1017

132041016117

معتز جليل خليل شكر

احيائي ثانوية المتميزين

 480.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

1018

102052102022

ايالنا عدي اسعد خماس

تطبيقي ثانوية النضال للبنات

 419.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية

1019

142022073108

فاطمه يوده معارج كشاش

ادبي اعدادية النعيم للبنات

 495.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1020

142022080025

رقيه طارق عبد الحسن عبار

ادبي اعدادية الزهور للبنات

 481.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1021

152021008030

حسن حازم محمد كليف

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 475.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1022

152021003076

علي محمد شرهان كطوف

ادبي اعدادية العراق الناهض للبنين

 474.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1023

122021018063

محمد حميد عبد صبار

ادبي ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 471.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  33من 567
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1024

142022221003

اية ابراهيم خلف حريجه

ادبي ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1025

122021018031

سجاد علي عبد الجبار فرج

ادبي ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 469.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1026

142021028150

فالح حسن عزيز لفته

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1027

152021013027

حسين قاسم ادهيم عبيد

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 464.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1028

142021019160

محمد صفاء مطشر عبد الرضا

ادبي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 464.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1029

142021013133

محمد فالح عبد عشم

ادبي إعدادية المروج للبنين

 462.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1030

112022108079

مريم عبد الرزاق كاظم معيوف

ادبي ثانوية زبيدة للبنات

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1031

122021018051

علي محمد عبد الرضا عوده

ادبي ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1032

152042044021

بتول جاسم عوده موحان

 470.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي اعدادية الرميلة للبنات

1033

212041034050

صالح عمر حسن عجيل

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 453.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1034

122041025061

علي عامر عبد الرزاق ناصر

احيائي اعدادية السبطين للبنين

 450.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1035

212042156024

حوراء مهدي حسن عيسى

احيائي اعدادية فدك للبنات

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1036

192041360035

عيسى عبدالكريم اسماعيل علي

احيائي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1037

112041021085

معاذ عبد الرحمن عبد رميض

احيائي اعدادية دمشق للبنين

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1038

102042111035

سمارا حسين عبد عناد

احيائي ثانوية ابي غريب للبنات

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1039

182041278009

حسين عزيز حسين عبدهللا

احيائي اعدادية االمام المختلطة

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1040

212042148015

تبارك منذر هادي حسين

احيائي ثانوية الفراقد للبنات

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1041

112042074080

نور فؤاد ابراهيم خليل

احيائي ثانوية العقيدة للبنات

 422.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1042

142041018165

محمد قصي حاتم محمد

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 422.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1043

192041337140

مصطفى عبدالرحمن محمود خلف

احيائي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 421.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1044

152041004031

عبد هللا غيث جاسم محمد

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 421.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1045

122041032071

موسى علي محمد مذخور

احيائي اعدادية الشروق للبنين

 421.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1046

182042176064

حوراء خضير عباس حسن

احيائي اعدادية بلد للبنات

 420.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1047

152041020052

مرتضى صباح حسين ياسين

احيائي اعدادية النهروان للبنين

 419.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1048

132041055015

احمد ماجد غالم رضا احمد

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 418.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1049

212041274005

الكرار هشام عبد هللا طه

احيائي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 418.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1050

132041001059

عبد الهادي فيصل نصيف جسام

احيائي اعدادية االعظمية للبنين

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1051

182041331002

ابراهيم بشير خلف داود

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1052

132042205010

زهراء صباح محيسن خميس

احيائي مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قم

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1053

212041272252

محمد مزهر عاصي عبيد

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1054

212041054135

محمد عالء خليل اسماعيل

احيائي اعدادية القرطبي للبنين

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  34من 567
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1055

132041256045

منتظر مهدي سالم فرحان

احيائي ثانوية االندلس المسائية للبنين

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1056

232042271062

ايات اركان عيسى خضير

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1057

122042089068

ضحى احمد عواد صالح

احيائي اعدادية جرير للبنات

 414.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1058

152042050068

زينب نجم العيبي فليح

احيائي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 414.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1059

192042193129

هبه ناظم علي حسين

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1060

152041011104

علي شعبان ساجت عكيد

احيائي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1061

132042070104

زهراء حيدر حسن هادي

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1062

282041151144

صادق طه حسن جاسم

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1063

112042108007

ايه حيدر علي مكطوف

احيائي ثانوية زبيدة للبنات

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1064

142042134163

نرجس ضياء ريسان فرج

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 412.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1065

202041305016

عبد هللا ازاد خورشيد حميد

احيائي اعدادية الشورجة للبنين  -كردية

 411.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1066

122042113027

هدى محمد جسام محمد

احيائي ثانوية التفوق للبنات

 411.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1067

152042058095

نبأ حميد راهي عليوي

احيائي اعدادية االستقامة للبنات

 411.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1068

102042118134

نيران خالد مخلف حمد

احيائي اعدادية العامرية للبنات

 411.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1069

182041351018

محمد ثائر ظاهر عبد الوهاب

احيائي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 410.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1070

122042401063

سرور فاضل خضير سعد

احيائي الخارجيات

 410.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1071

132042401119

مريم قيس حقي اسماعيل

احيائي الخارجيات

 409.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1072

132041012073

علي احمد صالح سلطان

احيائي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 408.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1073

132041054005

احمد طالب عباس حسين

احيائي ثانوية الكفاءات االهلية للبنين

 408.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1074

312042047123

شمس هيثم ابراهيم نصيف

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 408.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1075

132051400054

علي محمد عبد هللا مجيد

تطبيقي الخارجيون

 420.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1076

132051012070

عبد هللا عباس فاضل علوان

تطبيقي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 398.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1077

152051071231

مؤمل ليث عكله حلبوت

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 397.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1078

132051012146

هادي ناجي حاجم فليح

تطبيقي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 397.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1079

182051029023

محمود قيس محمود عباس

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 396.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1080

212051274015

جواد حيدر جواد محمد صالح

تطبيقي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 396.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1081

112051026018

حسين باسم محمد حسين

تطبيقي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 395.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1082

222051311176

محمد علي انور فريق حمد

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 394.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1083

122051002027

حيدر فهد عبد هللا حسن

تطبيقي ثانوية سيف الدولة للبنين

 394.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1084

102051203001

أسامه محمود عزيز محمد

تطبيقي ثانوية الزهاوي المسائية للبنين

 392.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1085

112051021020

اسامة فراس علي صالح

تطبيقي اعدادية دمشق للبنين

 392.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد
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1086

182051361022

محمد طالل ثابت شهاب

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 392.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1087

152051005145

مصطفى علي جميل مخيلف

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 392.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1088

132051400010

احمد عدنان شهاب احمد

تطبيقي الخارجيون

 392.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1089

142051201350

هاني طالب محمد بريبر

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 391.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1090

182051085005

انور كريم علي لطيف

تطبيقي اعدادية الروافد للبنين

 391.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1091

262051033006

اسماعيل حسن علي هزاع

تطبيقي اعدادية الميمون للبنين

 391.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1092

112051049067

عبد العزيز علي فريد سعيد

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 391.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1093

102052076008

رقيه وصفي عبد االمير قاسم

تطبيقي اعدادية الكرخ للبنات

 390.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1094

262051001033

عبد هللا سعد ناجي شرهان

تطبيقي اعدادية الكوت للبنين

 389.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي اعدادية المستنصرية للبنين

 389.0الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد

1095

132051031041

علي يعقوب صفر علي

1096

152022051113

فاطمه كنعان كاظم خسار

ادبي اعدادية الماثر للبنات

 470.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1097

142021049098

مقتدى مؤيد سالم ادويريج

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1098

132022111067

سجى رحيم محمدعلي صبيح

ادبي اعدادية السيف العربي للبنات

 466.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1099

112021156003

ابراهيم محمد احمد رشيد

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1100

112022117061

هدى علي عبد الحسين خيطان

ادبي ثانوية الشفق للبنات

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1101

222022311006

جوان رشيد مجيد حسين

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 460.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1102

192021050023

عبد المنعم عبد الكريم محسن خلف

ادبي ثانوية الرشاد للبنين

 452.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1103

152021008128

علي منصور شولي جودة

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 448.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1104

142021029043

عبد الهادي حاتم رحيم جخيور

ادبي اعدادية ابن البيطار للبنين

 448.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1105

142022069050

مريم قاسم عايد درج

ادبي ثانوية االبتهال للبنات

 448.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

ادبي اعدادية الفجر الجديد للبنين

 446.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1106

102021032025

عمار غانم عباس علي

1107

272041003012

حامد حسن مهدي احمد

1108

152041014013

مقتدى احمد ناجي عبود

احيائي ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعي

1109

272041400018

حسين عبد هللا لفته حسن

احيائي الخارجيون

1110

242041076042

حسين عبد مريع فدعم

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 463.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1111

152041071317

محمد حسين رمزي علي

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 462.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1112

132041252014

احمد مؤيد عطيه مسلم

احيائي ثانوية حطين المسائية للبنين

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1113

232041051044

حمزه راجي خلف كاظم

احيائي اعدادية كوثا للبنين

 457.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1114

212041014052

حيدر هيثم راضي رحيم

احيائي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1115

222041019169

محمد صادق احمد شمخي جابر

احيائي اعدادية المرتضى للبنين

 456.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1116

242042220268

رسل فاهم محمد احمد

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 455.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

احيائي اعدادية المكاسب للبنين

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية
 469.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية
 467.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

صفحة  36من 567
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1117

272041010103

علي الهادي كريم عبد الزهره غالي

احيائي اعدادية الهندية للبنين

 452.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1118

102042119061

فاطمه سعد لطيف رزوقي

احيائي اعدادية الفاروق للبنات

 451.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1119

272041035059

علي حسين ياس خضير

احيائي اعدادية المهيمن للبنين

 451.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1120

272041024064

علي فاضل مظلوم ابو صويه

احيائي اعدادية الثبات للبنين

 451.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1121

232041198040

يحيى فائز تركي مزهر

احيائي ثانوية الفالح المختلطة

 450.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1122

152042040141

نور ضياء محسن حافظ

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1123

252041400023

امير فالح حسن محمد

احيائي الخارجيون

 448.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1124

222051051070

محمد صباح هادي عوفي

تطبيقي اعدادية القيثارة للبنين

 444.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1125

142052068016

زهراء شندروف مهدي ياسر

تطبيقي ثانوية حطين للبنات

 422.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1126

262051205028

سجاد ماضي خضير عباس

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1127

272052401023

روزه باسم محمد مهدي

تطبيقي الخارجيات

 415.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1128

282051002135

علي جمال داخل جبار

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 414.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1129

222051313007

حسين جليل عبد شيال

تطبيقي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 408.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1130

112052082001

أيه علي رشيد محمد

تطبيقي ثانوية عائشة للبنات

 408.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1131

152052046027

مريم محمد عبد الكاظم علوان

تطبيقي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 406.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1132

232051257128

محمد سامي منجي ضايع

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 405.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1133

232051214005

عبد هللا حسين حسن علي

تطبيقي ثانوية حجر بن عدي المختلطة

 405.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1134

142051201027

اسحاق حسين محمد حمود

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 404.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1135

132051011044

محمد سمير كاظم عاتي

تطبيقي اعدادية ابابيل للبنين

 403.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1136

152051018022

حيدر ماجد عبد الحسين هاشم

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 403.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1137

252051400049

ماهر صفوك نواف سمير

تطبيقي الخارجيون

 401.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1138

132052111004

ايمان عماد جوامير عزيز

تطبيقي اعدادية السيف العربي للبنات

 401.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1139

152052056019

زهراء عبد الستار نوروز فاضل

تطبيقي اعدادية الفكر للبنات

 401.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1140

282051104013

حسين فاضل سموم سليم

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 400.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1141

122052107023

زهراء هاشم حسن محمد

تطبيقي اعدادية الحرية للبنات

 400.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية

1142

102021400114

غسان محمد جبير جاسم

ادبي الخارجيون

 488.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1143

122022092061

هدير عبد الواحد حطاب حمود

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 461.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1144

142022104020

زينة علي حسن زيدان

ادبي ثانوية بدر الكبرى للبنات

 449.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1145

142022223043

شيماء علي رشيد جباره

ادبي ثانوية اشبيلية المسائية للبنات

 440.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1146

142022074020

بنين حيدر علي خزعل

ادبي اعدادية عائشة للبنات

 437.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1147

152021007127

عباس صدام رحيمه محي

ادبي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب
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1148

142021201277

هشام هاشم عبد محمد

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

1149

102022401028

جوان طه ابراهيم حسن

ادبي الخارجيات

 425.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1150

102021400091

علي عباس كاظم حسن

ادبي الخارجيون

 424.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1151

142021038123

محمد جليل ابراهيم حسن

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

 422.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1152

152021075013

احمد محمد حاجم سلطان

ادبي ثانوية االقصى المسائية للبنين

 418.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1153

122021176049

ياسين موسى محسن كاظم

ادبي ثانوية عباس االحيمد للبنين

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1154

102021205109

محمد ازاد محمد كريم

ادبي إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 407.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1155

122021202181

محمد صبيح عوفي مزعل

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 407.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1156

122021208048

مصطفى ضاري نواف عجيل

ادبي ثانوية السياب المسائية للبنين

 405.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

 426.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1157

142021400219

مرتضى احمد حسين راهي

ادبي الخارجيون

 402.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1158

142021045067

مرتضى عبد الكريم سيد عرار

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

 402.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1159

122021202190

محمد قاسم صابر حسين

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 401.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1160

262021156056

مهند ياسين خضور عباس

ادبي ثانوية الغسانية للبنين

 400.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1161

152021015083

علي نجم عبد هللا علي

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 399.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1162

152021008033

حسن كريم مهدي تخم

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 399.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1163

262022178003

ورود علي سالمة داود

ادبي ثانوية الداور الشرقي المختلطة

 399.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1164

142021024183

علي سالم منهل حجي

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 398.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1165

152022401117

مريم موفق حسين جمعه

ادبي الخارجيات

 397.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1166

152022080105

فاطمة عالء جمعة عبد الحسن

ادبي اعدادية سمية المسائية للبنات

 397.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1167

132021019018

عبد القادر بركان عبد العزيز خليل

ادبي اعدادية سيناء للبنين

 397.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1168

142022072021

حوراء محمد عبد الرضا عبيد

1169

132042118064

حوراء عبد هللا ابراهيم درجال

1170

142042071008

ايثار هيثم خليل امين

احيائي ثانوية  14تموز للبنات

1171

102042114035

طيبه غسان قيس عبد المجيد

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

1172

152052080017

دعاء سلمان كاطع فرج

تطبيقي اعدادية سمية المسائية للبنات

القبول المركزي

 396.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

ادبي ثانوية سومر للبنات
احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب
 458.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب
 454.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب
 415.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب

1173

152022040099

فاطمه صبيح حميد مفتن

ادبي اعدادية العقيلة للبنات

 400.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

1174

132021250035

صادق سعد عبد مثنى

ادبي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 390.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

1175

152021001098

غيث الدين احمد محسن احمد

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 389.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

1176

132022401008

اسراء قاسم خزعل علي

ادبي الخارجيات

 389.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

1177

132022093077

فاطمه محمد عبد الحسين كريم

ادبي اعدادية الثورة العربية للبنات

 389.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

1178

152021015053

سجاد عباس مانع صلبوخ

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 387.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

صفحة  38من 567
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1179

102022110099

مريم عمر علي احمد

ادبي اعدادية البطولة للبنات

 387.0الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة

1180

142021003004

احمد صباح سوادي مطلك

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 478.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1181

192022176001

شمس مهدي صالح سمير

ادبي ثانوية اليقظة للبنات

 472.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1182

262022091058

نور الزهراء حسين علوان ناصر

ادبي اعدادية الحفرية للبنات

 436.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1183

232021034004

احمد ناصر حسين علي

ادبي ثانوية الوركاء للبنين

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1184

152021018088

محمد تقي قاسم عداي لعيبي

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1185

142021048034

حيدر طالب علوان سهيل

ادبي اعدادية اسد بغداد للبنين

 429.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1186

192021050016

زيد فالح محسن خلف

ادبي ثانوية الرشاد للبنين

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1187

182022331014

رفل مهدي اسماعيل خلف

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 427.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1188

192021101012

ريسان فالح غازي مطر

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 427.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1189

262022126065

عدن مغاور عبد الرضا علي

ادبي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 426.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1190

212021400076

علي بديع عبد علي

ادبي الخارجيون

 425.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1191

132021017109

نبيل محمد عطيه سريد

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 424.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1192

222021309030

مسلم ثامر حافظ ابو خوذة

ادبي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 424.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1193

142022108051

مروه حميد سمير مصيل

ادبي ثانوية االمال للبنات

 424.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1194

132022071058

سميه هادي محمد عبد هللا

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1195

122021023014

عبد العظيم خالد عثمان تايه

ادبي ثانوية الصديق للبنين

 421.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1196

132022401014

افنان احسان علي عبد الحسن

ادبي الخارجيات

 421.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1197

112021033008

احمد محمد هادي نايف

ادبي اعدادية البلد االمين للبنين

 420.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1198

112021156071

غيث حياوي نجم سهيل

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 419.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1199

132022098039

داليا علي عطيه عتيب

ادبي اعدادية الشعب للبنات

 419.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1200

212021052046

ميثم فراس عدنان عثمان

ادبي اعدادية االمام الزهري للبنين

 418.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1201

132022118121

مريم عبد المطلب محسن سيد صالح

ادبي اعدادية الفردوس للبنات

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1202

192021072014

مصطفى احمد مهدي كاهي

ادبي اعدادية االنوار المحمدية للبنين

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1203

142021400086

ذو الفقار قاسم ابراهيم علي

ادبي الخارجيون

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1204

222021254023

عباس علي رداد روضان

ادبي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1205

192021066004

احمد حميد مضحي نايف

ادبي اعدادية الكرمة للبنين

 414.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1206

192021094004

بخيت قحطان عدنان احمد

ادبي ثانوية البيادر للبنين

 412.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1207

212021026046

فاضل عبد الرزاق صالح مهدي

ادبي ثانوية الفارابي للبنين

 412.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1208

102021160023

عباس فاضل عباس عبد

ادبي اعدادية ابراهيم الخليل المختلطة

 411.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1209

192021101005

احمد صبار احمد مصلح

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 411.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

صفحة  39من 567
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ادبي اعدادية الشعب للبنات

 410.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1211

212021014017

بالل ثائر خالد رشيد

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 409.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1212

102021001023

علي اسامه فلحي عبد الحسن

ادبي ثانوية الرائد للبنين

 406.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1213

282021018019

حيدر نجم عبد حنون

ادبي اعدادية المشرح للبنين

 405.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1214

232042119006

اسراء ابراهيم بريسم شعير

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 448.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1215

222042309024

ضحى حسين نجم عبد مهدي

احيائي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 447.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1216

212041005178

يوسف ماهر حسب هللا سفاح

احيائي اعدادية المعارف للبنين

 445.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1217

212041011012

احمد محمد شهاب احمد

احيائي اعدادية خانقين للبنين

 445.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1218

152041003014

حسن حسين عليوي زاير

احيائي اعدادية العراق الناهض للبنين

 444.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1219

232041008172

مرتضى وليد خضير حمد

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 441.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1220

122042129004

ذكريات فراس صباح جميل

احيائي ثانوية منار العلم االهلية للبنات

 441.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1221

222041074007

علي حسين عبد طاهر

احيائي ثانوية الشمس األهلية للبنين

 440.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1222

132042091063

زهره عمر محمد حمود

احيائي اعدادية االنتصار للبنات

 437.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1223

232041192025

عبد هللا محمد جواد محي

احيائي ثانوية التسامح المختلطة

 435.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1224

132041008028

حسين عبد الحسن نصيف جاسم

احيائي اعدادية صالح الدين للبنين

 432.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1225

152041071047

امير محمد مهدي مهلهل

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 430.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1226

132042106054

فاطمة مهند عزيز سيد

احيائي اعدادية عدن للبنات

 430.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1227

112042083024

رقيه جليل اسماعيل جاسم

احيائي ثانوية االصالة للبنات

 429.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1228

122042231089

مريم حمودي مجيد عطيه

احيائي ثانوية طوعة المسائية للبنات

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1229

262042250211

نرجس رعد سليمان جاسم

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 427.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1230

152042080140

زهراء عامر شنيشل علي

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 427.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1231

132042075002

االء محمد كاظم سلمان

احيائي ثانوية االستقالل للبنات

 426.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1232

312041070148

محمد جبار عزيز حسن

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 426.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1233

112042118026

مريم ثامر سعدون يدام

احيائي ثانوية نور العلم للبنات

 425.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1234

182041037057

منتظر محمد هللا ويردي مردان

احيائي اعدادية طوز للبنين

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1235

212042139169

فاطمة صدام عبد المنعم جاسم

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1236

222041003120

حيدر عبد الكاظم حمود كاظم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 423.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1237

212041270010

امير خليل ابراهيم علي

احيائي اعدادية بوتان المسائية للبنين

 419.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1238

152041002033

علي عقيل حسين منحوش

احيائي اعدادية البراق للبنين

 419.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1239

172042357101

االء محمد اسماعيل كرموش

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 418.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1240

122041025005

احمد ماهر محي صاحب

احيائي اعدادية السبطين للبنين

 418.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

صفحة  40من 567
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احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1242

102041010013

عبد هللا سعد خضر محيسن

احيائي اعدادية الشيخ ضاري للبنين

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1243

142042220050

زهراء حسين عباس جعيلو

احيائي ث ميسلون المسائية للبنات

 416.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1244

242041001250

محمد عباس عبد حمزه

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 415.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1245

212042123023

رواسي سالم رحيم حمد

احيائي ثانوية سارة للبنات

 415.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1246

102041014058

ليث جعفر صادق سلمان

احيائي اعدادية القدس للبنين

 415.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1247

262042079032

نوره صالح حميد خليفه

احيائي اعدادية عبير العراق للبنات

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1248

232042080004

ام البنين سنان حسن عبيد

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1249

142041017134

ياسر عمار عدنان غضبان

احيائي إعدادية المقدام للبنين

 413.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1250

272041020077

مرتضى هادي رسول علوان

احيائي اعدادية الرجيبة للبنين

 412.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1251

112042218003

اسراء كريم مخيلف صكر

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 412.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1252

222042117004

استبرق ماجد حسن فليح

احيائي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

 412.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1253

122042094229

لمى فالح عزيز علوان

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 412.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1254

222041374013

حسنين محمد كهو دحام

احيائي اعدادية شمس االمل للبنين

 412.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1255

232042115153

كوثر علي تركي صطم

احيائي اعدادية المحاويل للبنات

 411.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1256

182042205027

بسمه جالل فخري محمد

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 410.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1257

152042401126

نورالهدى اسماعيل هادي كاظم

احيائي الخارجيات

 410.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1258

222041033052

حمزه جابر فزيع بدخي

احيائي اعدادية الشباب للبنين

 410.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1259

152042048173

نور الهدى محمد شمال حبوش

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 410.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1260

222041036142

سجاد كريم حسين منحوش

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 409.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1261

102042120112

نور اياد عباس ياسين

احيائي اعدادية اجنادين للبنات

 408.4الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1262

222041079026

نديم رياض نعيم حسن

احيائي ثانوية االمام الصادق (ع) للبنين

 408.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1263

212041087095

مصطفى مؤيد احمد عزيز

احيائي اعدادية طوبى للبنين

 408.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1264

292041400019

حكيم عبدزيد حمود حيال

احيائي الخارجيون

 408.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1265

122041014027

مصطفى محمد عبد محمود

احيائي ثانوية ابن عقيل للبنين

 407.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1266

232042086186

نوران حميد عزيز كاظم

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 407.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1267

212042139077

رند ظافر سامي حسين

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 406.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1268

232041400107

علي محمد صاحب عبود

احيائي الخارجيون

 406.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1269

192051360015

جراح نوري برجس حميد

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 437.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1270

122052088014

زهراء رزاق عباس كاظم

تطبيقي ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبنات

 409.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1271

122052095026

منايه صفاء منعم حسين

تطبيقي ثانوية بابل للبنات

 393.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

صفحة  41من 567
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132051023007
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تطبيقي اعدادية الشماسية للبنين

 392.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1273

112051188002

حارث محمد بحر عبد

تطبيقي ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنين

 391.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1274

132051010048

عبد هللا علي نوري عبد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 390.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1275

152051400024

علي حسين صدام تبل

تطبيقي الخارجيون

 389.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1276

132051008057

يوسف ضياء حليو الزم

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 388.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1277

102051041019

سلمان سعدي برغش يونس

تطبيقي اعدادية الرضوانية للبنين

 388.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1278

102052113035

ياسمين عبد خضر عليوي عبيد

تطبيقي اعداية المعراج للبنات

 387.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1279

152051002073

هيثم عبد الرضا كطن فليح

تطبيقي اعدادية البراق للبنين

 386.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1280

102051019120

مرتضى سمير جبار طالب

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 386.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1281

122051030104

عمار ياسر قاسم علي

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 386.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1282

152051003065

يوسف زوره عبيد كبيح

تطبيقي اعدادية العراق الناهض للبنين

 385.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1283

132051010012

الحسن صالح محمد عبد هللا

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 384.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1284

222051036057

عباس فقدان عزيز فرج وناس

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 382.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1285

212051231009

محمد ستار سعيد دفار

تطبيقي ثانوية احمد شوقي المختلطة

 381.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1286

102052098006

رسل شاكر محمود عبد هللا

تطبيقي ثانوية النبوغ للبنات

 381.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1287

222051307238

زين العابدين عبود خصاف سلمان

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 380.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1288

152052048055

فاطمه محسن غضبان شبوط

تطبيقي اعدادية الفيحاء للبنات

 380.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1289

132051257061

علي عبد الحسين عبد علي غضبان

تطبيقي ثانوية الطف المسائية للبنين

 380.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1290

102052108018

نهى حيدر طه ياسين

تطبيقي ثانوية الحضارة للبنات

 380.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1291

152051013008

انور صباح حسن سلمان

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

 380.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1292

162051094057

محمد حبيب عبد هللا محمد

تطبيقي ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنين

 380.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1293

122051201075

مصطفى محمد هاشم كاظم

تطبيقي ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنين

 379.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1294

282052190026

حراء سالم سيد جاسم

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 379.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1295

142052125031

فاطمه حسين عدنان عباس

تطبيقي اعدادية الفرح للبنات

 379.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1296

202051014002

عبد القادر حسين حميد خلف

تطبيقي ثانوية التون كوبري للبنبن

 378.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1297

132051030050

ضياء رافد سلمان شهاب

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

 378.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1298

222051364141

يوسف عزيز نعيم حطاب

تطبيقي ثانوية الغراف االهلية للبنين

 378.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1299

132051001096

مصطفى عبد الرحمن طه علي

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنين

 378.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1300

112051201079

محمد صباح بادي عبود

تطبيقي ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 378.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1301

122052088020

كوثر عبد الخالق علي عبد

تطبيقي ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبنات

 378.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1302

231951016031

علي موسى كاظم حسين

تطبيقي اعدادية السدة للبنين

 441.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

صفحة  42من 567
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1303

112052081016

منار عباس فاضل ريحان

تطبيقي اعدادية عمر المختار للبنات

 377.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1304

272052160003

ابرار محمد حمزه كاظم

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1305

152051400029

علي محمد حسين طالع

تطبيقي الخارجيون

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1306

222051045023

كاظم محمد داود سلمان

تطبيقي ثانوية الجبايش للبنين

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1307

222051031011

حسين سعيد خاجي علي

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1308

112052076016

زهراء ابراهيم حبيب حسان

تطبيقي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

القبول المركزي

1309

182051067017

عبد هللا كامل محمود عبد هللا

1310

112022218049

منى عبد اللطيف مول ابراهيم

ادبي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 398.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية

1311

132022107037

حوراء فرهود جلوب داغر

ادبي اعدادية يافا للبنات

 380.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

تطبيقي ثانوية النهرين للبنين

1312

212022401029

رسل علي قمر صالح

ادبي الخارجيات

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1313

112022076005

آيات عصام حمود عيدي

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1314

152022056012

بنين احمد حسن محمود

ادبي اعدادية الفكر للبنات

 373.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1315

132022080088

نور طلعت عباس حسن

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 372.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1316

122022092035

زهراء مؤيد عيدان مطر

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 370.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1317

232022271112

غدير حسن سهيل جيجان

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 369.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1318

152022049039

زهراء حسين عزيز جار هللا

ادبي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 369.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1319

122022098070

ميساء جواد كاظم هميش

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 369.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1320

132022080080

نبأ عالءالدين سامي نعمه

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 369.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1321

112022099045

لقاء أحمد أحثاله حسين

ادبي ثانوية هالة بنت خويلد للبنات

 368.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1322

122022231025

رباب احمد محمد غانم

ادبي ثانوية طوعة المسائية للبنات

 367.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1323

102022401044

رنا قاسم حسين عليوي

ادبي الخارجيات

 366.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1324

142022115016

حوراء حازم قاسم محمد

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 366.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1325

142022134047

زينب سعدي رحيمه جعفر

ادبي اعدادية ام ايمن للبنات

 365.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1326

142022070102

ندى عباس عبد محمود

ادبي ثانوية فدك للبنات

 365.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1327

102022224002

االء احمد علي حسين

ادبي ثانوية الهدى المسائية للبنات

 364.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1328

292042056127

مريم رياض صاحب ابو السود

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 401.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1329

112052105008

دانيه علي محمد جعفر

تطبيقي اعدادية التعاون للبنات

 369.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

1330

232021257080

نور علي عوده جاسم

ادبي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 428.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

1331

262022126057

سيماء محمد عمران حمدون

ادبي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 417.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

1332

132051029027

سجاد عمر حسين علوان

1333

102022401033

دعاء ضيغم حسن ثامر

 402.0الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

تطبيقي اعدادية الصفا للبنين

 398.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

ادبي الخارجيات

صفحة  43من 567
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ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 390.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1335

102022092006

جمانه عادل حنش محمد

ادبي ثانوية الكفاح العربي للبنات

 386.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1336

122022095013

رقيه صاحب جاسم فاضل

ادبي ثانوية بابل للبنات

 381.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1337

142021201161

علي حيدر غميس ياسين

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 379.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1338

212021203003

احمد جابر فهد علوان

ادبي ثانوية البهاء المختلطة

 379.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1339

122021005020

زيد أحمد نصيف جاسم

ادبي اعدادية االمام علي للبنين

 378.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1340

122021200018

امير حسين هادي محمد علي

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

 378.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1341

112021400058

سيف رمزي علوان عباس

ادبي الخارجيون

 377.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1342

112022401076

رندا جبار مهدي جبر

ادبي الخارجيات

 377.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1343

152022401114

مريم حسين جميل رسن

ادبي الخارجيات

 377.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1344

112021017089

ياسين حسن هادي جار هللا

ادبي اعدادية ابن سينا للبنين

 376.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1345

272021048034

عباس كريم علوان شالل

ادبي اعدادية الماء المعين للبنين

 375.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1346

282041022043

مهدي سعيد خاجي خلف

احيائي اعدادية ابن زيدون للبنين

 403.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1347

152041001017

ايمن سعد مزهر جبر

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 402.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1348

242041201045

محمد عباس علي اسماعيل

احيائي ثانوية غماس المسائية للبنين

 397.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1349

261942079003

حوراء شاكر كاظم هواش

احيائي اعدادية عبير العراق للبنات

 459.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1350

262042401003

امنيات علي حسن علي

احيائي الخارجيات

 392.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1351

192052194023

هاجر بشير شاكر محمود

تطبيقي اعدادية الوثبة للبنات

 379.0الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية

1352

272041029003

احمد خالد محمد رضا

احيائي ثانوية الذرى للمتميزين

 598.8جامعة البصرة/كلية الطب

1353

162042156046

فاطمه عصام مرتضى عاشور

احيائي ثانوية االيالف المتميزات

 598.0جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

1354

262042132108

زهراء علي جميل سلمان

احيائي ثانوية نور المجتبى االهلية للبنات

 598.0جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

1355

132041016055

عبد هللا بسمان صبري خلف

احيائي ثانوية المتميزين

 597.9جامعة البصرة/كلية طب الزهراء

1356

162041360006

عبد هللا قصي عباس بلبل

احيائي ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطة

 596.0جامعة البصرة/كلية طب االسنان

1357

152041071190

عباس عبد الهادي عبد النبي ثاجب

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 593.0جامعة البصرة/كلية طب االسنان

1358

162042242018

زينب منتظر فاضل جمعة

احيائي اعدادية البتول للبنات

 593.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

1359

162042165384

كوثر احمد عباس محمد

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 593.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

1360

222041035111

سجاد صباح عبد علي خضير

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 592.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

1361

162042296042

فاطمة عاجل جلود حسين

احيائي ثانوية دار السالم االهلية للبنات

 592.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

1362

112041049005

احمد ميمون عبد الوهاب عبد الكريم

احيائي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 592.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

1363

212042143008

بان رياض عبد االمير مشخال

احيائي ثانوية الحريه للبنات

 591.4جامعة البصرة/كلية الصيدلة

1364

232041017113

قاسم ماجد علي حسين

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 591.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة
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312042063018
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المجموع
 591.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

1366

212041011027

حسن شاكر حسن هللا مراد

احيائي اعدادية خانقين للبنين

 591.0جامعة البصرة/كلية الصيدلة

1367

162051090018

زكي طارق عادل علي

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنين

 558.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

1368

162052156006

نور صفاء شاكر مسير

تطبيقي ثانوية االيالف المتميزات

 539.2جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

1369

162051105047

محمد حسن علي عبد الرززاق حبيب

تطبيقي اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنين

 535.4جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني

1370

162052225012

زهراء اياد عبد الجليل خلف

تطبيقي اعدادية الفاو للبنات

 542.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1371

162052234009

ايه عادل بندر عيسى

تطبيقي اعدادية البصرة للبنات

 527.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1372

162051083044

حيدر عبد االمير رحيم عبيد

تطبيقي ثانوية انوار البديع األهلية للبنين

 523.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1373

162051013017

حسين علي عبود حمادي

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنين

 523.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

1374

162042165505

ورود مير علي سالم عداي

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 572.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1375

162042168027

سارة غانم عيدان فارس

احيائي اعدادية زينب بنت علي ع للبنات

 570.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1376

162042152110

زينب محمود نعمه محمد

احيائي ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 569.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1377

162041124004

علي ابراهيم محمد صيهود

احيائي ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنين

 567.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1378

162042183065

غدير عبد الحسين علي حبيب

احيائي ثانوية ابي الخصيب االهلية للبنات

 559.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1379

162052381138

ندى صباح هاشم ياسين

تطبيقي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 556.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

1380

282041151031

احمد كريم محمد علي علي

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 561.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1381

162042472003

نادين باسم عباس عبد الرزاق

احيائي ثانوية العليم االهلية للبنات

 560.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1382

162041400071

علي عماد حسن لفته

احيائي الخارجيون

 550.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1383

162042268032

مريم حسن عطوان جابر

احيائي اعدادية غدير خم للبنات

 547.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1384

162041131017

حسين نوفل صبيح محمد علي

احيائي ثانوية االمين الصادق االهلية للبنين

 546.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1385

162042162012

ايمان رياض عبد العزيز مهدي

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 543.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1386

162051400185

عدنان صادق يوسف سلمان

تطبيقي الخارجيون

 552.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

1387

162042257044

فاطمة منير عبد الزهرة خميس

احيائي اعدادية البسمة للبنات

 588.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1388

162042381169

فاطمة عيسى جمعة كاظم

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 583.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1389

162041001057

حيدر كرار اوهيب سلمان

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 581.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1390

162042165208

زينب احمد جاسم خليفه

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 577.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1391

162042184146

زينب معد صادق عبد هللا

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 576.8جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1392

162041131014

حسين عاشور عباس خلف

احيائي ثانوية االمين الصادق االهلية للبنين

 576.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1393

162042151004

رقية حسين علي نجم

احيائي ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبنات

 572.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1394

282051151651

محمد خلف اجميغ حسين

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 564.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

1395

162042184022

اماليد حسام عبد العزيز مزهر

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 539.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد

صفحة  45من 567
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 529.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد

1396

162052204021

زينب مؤيد كاظم عودة

تطبيقي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

1397

162051049007

احمد عدنان عبد الواحد نصيف

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 578.0جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط

1398

162042299011

زهراء سعد عبد الرضا حميد

احيائي ثانوية االمال االهلية للبنات

 581.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1399

162042165234

زينب علي جاسم محمد

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 577.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1400

162042165498

هديل حسام مالك جمعه

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 558.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1401

162042166009

زهراء مرتضى محمود عبد النبي

احيائي ثانوية الكنوز النموذجية للبنات

 550.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1402

162042215017

صابرين قاسم عبد الرزاق حسين

احيائي ثانوية النبأ للبنات

 549.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1403

162042198028

لولوة وليد عبد الكريم سعيد

احيائي ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبنات

 549.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1404

162042280099

منار مؤيد حمود احمد

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 537.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1405

162042226093

فاطمة نجم عبد هللا عبل

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 530.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1406

162042223019

عذراء سالم عبود عبد النبي

احيائي اعدادية البيان للبنات

 530.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1407

162042145048

زينب محمود عيدان الزم

احيائي ثانوية االمتياز االهلية للبنات

 528.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1408

162041094009

جعفر صادق عبد الباري عبود

احيائي ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنين

 523.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1409

162042272017

طيبة سالم جبار كاطع

احيائي ثانوية الفارابي االهلية للبنات

 522.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1410

162042183092

منال جواد هاشم عبد السيد

احيائي ثانوية ابي الخصيب االهلية للبنات

 521.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1411

162041060035

خالد عبد اللطيف ناصر محمد

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 520.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1412

162042339022

نور الهدى ثائر عبد الكريم عبود

احيائي ثانوية الوهج االهلية للبنات

 516.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1413

162042194002

ايات مصطفى هليجي محمد

احيائي اعدادية الميقات للبنات

 513.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1414

142042225142

زهراء كامل جواد محمد

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 513.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1415

162042234037

زهراء مسلم جواد حسن

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 506.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1416

222041002310

محمد فارس فالح سليمان

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 505.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1417

162042381133

شهد عبد الكريم جابر حسين

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 503.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1418

282042055004

ألق عبد االمير رحيمه جبر

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 500.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1419

162042401002

ابرار رياض شعبان حسن

احيائي الخارجيات

 499.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1420

202041005016

حسن بشير ولي محمد

احيائي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 499.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1421

162041060003

احمد حمد مناحي طحيبل

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 498.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1422

222041008032

مرتضى علي حسن علي

احيائي ثانوية الصمود للبنين

 497.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1423

162042219022

زهراء سعيد حسين حمزه

احيائي اعدادية رفح للبنات

 497.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1424

162051356005

اسعد رشيد ديوان عودة

تطبيقي ثانوية سفوان المسائية للبنين

 519.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1425

162052380009

اسراء صالح ناصر معله

تطبيقي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 518.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1426

162051340003

بالل عبد االمير عبد الزهره صالح

تطبيقي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 510.0جامعة البصرة/كلية العلوم

صفحة  46من 567
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1427

222051308064

منتظر علي عبد الحسين ناصر

تطبيقي ثانوية الفهود المسائية للبنين

 510.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1428

162051069001

ابراهيم وليد جاسم محمد

تطبيقي اعدادية زيد بن حارثة للبنين

 505.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1429

162052226098

كريمة كريم قاسم جاسم

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 499.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1430

162052164014

حليمه صالح مهدي ضمد

تطبيقي اعدادية كربالء المقدسة للبنات

 490.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1431

162051036018

حسين بركان جميل ضايف

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 485.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1432

162052458001

اخالص اسماعيل عيسى درويش

تطبيقي ثانوية بحار االنوار للبنات

 469.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1433

162051357154

حسين ناظم عاكول حمادي

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 466.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1434

162052257013

فرات حسن رحيمة خلف

تطبيقي اعدادية البسمة للبنات

 458.0جامعة البصرة/كلية العلوم

1435

162042202066

زهراء تحسين خضير سوادي

احيائي ثانوية الشريف الرضي االهلية للبنات

 491.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1436

162042238026

سمر عباس ادخيل جوالن

احيائي اعدادية االريج للبنات

 487.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1437

162041033013

حسين يوسف عبد الرحيم عبد الزهره

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 482.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1438

252042095034

حوراء كريم تايه عطيه

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 455.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1439

282042070066

نور محمد جبار حسين

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 454.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1440

292042153025

بنين تركي عبد الحسين دهش

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 448.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1441

162042240107

نورا رغد دينار راضي

احيائي اعدادية الخالصة للبنات

 446.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1442

162042380069

ساره علي عبد محمد

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 446.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1443

162052383007

استبرق رياض بداي عبد الحسن

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 485.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

القبول المركزي

1444

162051400272

محمد بهجت عبد الواحد مختار

تطبيقي الخارجيون

 452.0جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات

1445

242041400119

ياسر عامر عربيد مشعان

احيائي الخارجيون

 499.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1446

162042263002

دنيا فيصل محمد جاسم

احيائي ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنات

 496.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1447

162042165019

افنان عقيل عبد الحسين عبود

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 494.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1448

162042475017

زهراء سعدي عاشور هليل

احيائي ثانوية االوحد االهلية للبنات

 491.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1449

162041022018

زيد اسماعيل بناي عبد الحسن

احيائي اعدادية الهارثة للبنين

 490.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1450

162042207039

جنات اياد محسن حمود

احيائي ثانوية انوار البديع االهلية للبنات

 488.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1451

162041001045

حسين علي عبد الحسين محمد

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 485.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1452

222042425014

دعاء احمد حاوي خلف

احيائي ثانوية النوارس االهلية للبنات

 484.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1453

252041150234

علي عدنان كامل ياسين

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 482.5جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1454

162042275020

هدى عبد االمير حسين فنجان

احيائي ثانوية النور للبنات

 479.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1455

162042227052

فاطمه منذر عبدهلل حمزه

احيائي ثانوية العلياء للبنات

 477.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1456

162042450032

زهراء عبد هللا علي معن

احيائي ثانوية األمين الصادق االهلية للبنات

 477.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1457

162042401067

زهراء حيدر عبد الزهره حمود

احيائي الخارجيات

 476.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
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القبول المركزي

1458

162041358019

سجاد حيدر رستم فرج

احيائي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 473.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1459

262041155006

اركان يحيى محمد طعيمه

احيائي اعدادية حامل اللواء المختلطة

 473.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1460

162042401147

مريم علي ثامر جويد

احيائي الخارجيات

 468.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1461

162041354037

علي ابراهيم حسن كاظم

احيائي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 467.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1462

162042245034

مريم كامل بادي حسين

احيائي اعدادية العهد الزاهر للبنات

 466.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1463

162042401062

رهام حسين عباس عطيه

احيائي الخارجيات

 466.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1464

282042401018

زهراء محسن عوده محمد

احيائي الخارجيات

 463.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1465

162041084134

ياسر رافد جاسم محمد

احيائي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 463.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1466

162042213016

زهره عدي صادق عاصي

احيائي ثانوية المرفأ للبنات

 459.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1467

162042162052

فاطمة عقيل احمد عبد الزهرة

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 458.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1468

162041400042

سجاد جليل ابراهيم عبيد

احيائي الخارجيون

 455.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1469

162042152010

اسراء ناصر باني ناصر

احيائي ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 454.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1470

162042381006

اساور عبد الباسط حسين علي

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 453.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1471

162042240077

غفران كاطع ارحيمه حسن

احيائي اعدادية الخالصة للبنات

 453.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1472

162042332105

نور الهدى فؤاد كرم صالح

احيائي ثانوية ادم االهلية للبنات

 452.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1473

162052213023

سجى فاضل موسى سعدون

تطبيقي ثانوية المرفأ للبنات

 485.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1474

162051094054

مؤمل رافد عبد الجبار عبد الحسن

تطبيقي ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنين

 483.0جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

1475

142041007070

علي كريم مطر دحام

احيائي ثانوية المتميزين للبنين

 578.7جامعة البصرة/كلية التمريض

1476

162042202131

فاطمة امجد حميد محمد

احيائي ثانوية الشريف الرضي االهلية للبنات

 576.0جامعة البصرة/كلية التمريض

1477

222042430003

بتول مهدي رشاش حايف

احيائي ثانوية االعمار للبنات

 561.0جامعة البصرة/كلية التمريض

1478

162041075018

احمد هاشم نايف هاشم

احيائي ثانوية الفراهيدي للبنين

 499.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1479

162041001075

عبد هللا عدي خزعل حسين

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 493.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1480

162042381107

زينب فؤاد شهيد عبد الرضا

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 487.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1481

162041063014

مرتضى نداء كاظم خريبط

احيائي ثانوية االندلس االهلية للبنين

 486.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1482

162042332057

زينب عبد االمير احمد داخل

احيائي ثانوية ادم االهلية للبنات

 478.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1483

162042184130

زينب زكي مكي ضجر

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 472.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1484

262041059092

مصطفى احمد حسين راهي

احيائي اعدادية سبل النجاح االهلية

 451.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1485

162041497053

ماهر مزهر عبد الجبار حسين

احيائي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 443.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1486

322041011013

عيسى علي عيسى صالح

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنين

 442.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1487

222041041087

كرار علي عبد الحسين كريم

احيائي اعدادية العكيكة للبنين

 440.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1488

162042227048

فاطمه شفيق هاني علي

احيائي ثانوية العلياء للبنات

 439.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري
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احيائي اعدادية الوفاء للبنات

 437.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1490

162041352110

مصطفى علي عامر عبد

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 434.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1491

202042183005

زينب سوران محمد فتاح

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 432.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1492

162041352113

منتظر حسين ستار جبار

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 430.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1493

282041007025

مصطفى سريح دويج دعير

احيائي ثانوية الكحالء للبنين

 430.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1494

162042228033

جنات خالد نوري فيصل

احيائي اعدادية العشار للبنات

 429.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1495

272041018016

صادق محمد عبد الحسين محمد

احيائي ثانوية الشهيد جون للبنين

 428.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1496

232041031054

عبد هللا احسان علي نايف

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 427.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1497

262042080050

رانيا كريم ناصر فرج

احيائي اعدادية االوائل االهلية للبنات

 425.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1498

162042253016

زمزم مصطفى مهدي صالح

احيائي اعدادية االبتسامة للبنات

 423.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1499

102041008039

مجتبى عبد هللا والي سلمان

احيائي اعدادية الغزالية للبنين

 422.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1500

162042226101

مريم عمار ناهض حداد

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 420.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1501

162042165418

مريم علي يونس ابو الهيل

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 419.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1502

222041302008

بندر جميل جوده منشد

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 416.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1503

242041207163

مصطفى حسن عبد جاسم

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 416.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1504

162042184008

اديان منير محمد عبد هللا

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 416.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1505

112041039001

ابو الفضل العباس محمد قاسم جبار

احيائي ثانوية دار المعارف األهلية للبنين

 416.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1506

162042274016

زهراء طه محمد نور عبد هللا

احيائي ثانوية نور الحق االهلية للبنات

 415.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1507

222042178149

نور الهدى رياض كاظم علي

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنات

 415.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1508

272041151071

محمد علي عبد محمد

احيائي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 414.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1509

162041074030

محمد جميل حسين راضي

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 413.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1510

232041008153

محمد شالل دحام ذيبان

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 413.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1511

232042271642

كوثر محمد حسن محمد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 413.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1512

262041022167

مقتدى سعد هويرف كريم

احيائي اعدادية سعيد بن جبير للبنين

 413.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1513

222041306098

حسين علي كاظم محمد

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 412.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1514

162042221011

زهراء حسن كريم علي

احيائي ثانوية صنعاء للبنات

 411.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1515

222041053014

امير حسن قاسم عويد

احيائي ثانوية شمس العلوم األهلية للبنين

 410.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1516

242042110020

تقى باسم سامي شهيد

احيائي ثانوية بلقيس للبنات

 410.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1517

162042226061

زينب عدي محمد متليك

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 410.0جامعة البصرة/كلية الطب البيطري

1518

162041352059

علي عباس حكيم عودة

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 426.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1519

162042187022

شهب حميد الزم رامي

احيائي ثانوية االندلس االهلية للبنات

 407.0جامعة البصرة/كلية الزراعة
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احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 398.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1521

162041083018

داود شيال ناجي جارح

احيائي ثانوية انوار البديع األهلية للبنين

 388.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1522

222041001083

علي فاضل دخيل ساجت

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 382.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1523

162041354024

حيدر صالح كاطع عبد الرزاق

احيائي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1524

162042278003

ام البنين عدنان عبد الباري علي

احيائي ثانوية البرهان االهلية للبنات

 377.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1525

162041016019

محمد جواد كاظم ضايف

احيائي اعدادية السبطين للبنين

 376.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1526

222042129002

زهراء حيدر سامي جاسم

احيائي ثانوية الشطرة االهلية للبنات

 371.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1527

132041055066

علي عبد الغني فالح فندي

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1528

162042218065

شيماء طه عبد الحليم طه

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1529

162042212033

سرى صباح هاشم خلف

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1530

162042187023

علياء زاهد مزهر شناوه

احيائي ثانوية االندلس االهلية للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1531

222041307140

محمد المهدي علي عنتيك علك

احيائي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1532

162042250008

فاطمة سنان عبد الصاحب عبيد

احيائي ثانوية السيبة للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1533

162041089034

محمد حكيم دركال عبد علي

احيائي ثانوية البرهان األهلية للبنين

 367.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1534

232042085011

ريم حسن كامل جاسم

احيائي ثانوية البدور للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1535

132042401067

زينب هادي كاظم جارهللا

احيائي الخارجيات

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1536

162041034006

احمد لفته دالي عفار

احيائي اعدادية الزبير للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1537

162042383248

هالة عادل حسن بحر

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1538

242041207165

مصطفى حيدر سريع ناجي

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1539

162042194028

زينب عباس كاطع غضبان

احيائي اعدادية الميقات للبنات

 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1540

162042213003

انوار محمد الزم محمد

احيائي ثانوية المرفأ للبنات

 364.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1541

202041390062

عمر عبد الباسط انور عبد هللا

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 364.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1542

162041356002

ابراهيم رشيد عبد ثامر

احيائي ثانوية سفوان المسائية للبنين

 364.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1543

162042183117

هدى محمد شهيد محمد

احيائي ثانوية ابي الخصيب االهلية للبنات

 364.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1544

162042296051

نور الهدى مرتضى فهد عبد الحسين

احيائي ثانوية دار السالم االهلية للبنات

 363.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1545

162041497037

عبد هللا صفاء جاسم محمد

احيائي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 363.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1546

132042070121

زينب حيدر نعيم عريش

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 362.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1547

162041083032

عمار ياسر هاشم درجال

احيائي ثانوية انوار البديع األهلية للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1548

162042250003

زينب فاضل سوادي محمد

احيائي ثانوية السيبة للبنات

 362.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1549

162042458019

جنات ازهر ناظم سلمان

احيائي ثانوية بحار االنوار للبنات

 361.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1550

102041030003

حسن جواد عبد العزيز جواد

احيائي ثانوية السالم للبنين

 361.0جامعة البصرة/كلية الزراعة
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 361.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1551

262042250136

زينب وليد رحمن حسن

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

1552

232041007109

عزالدين شهد عبدالواحد عيسى

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 360.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1553

162041090011

حسن سلمان عودة سلمان

احيائي ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنين

 360.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1554

162051491037

علي طاهر مكي طاهر

تطبيقي ثانوية موطني االهلية للبنين

 411.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1555

162052184046

زهراء يحيى علي حسين

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 410.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1556

162052280051

نور الهدى علي جعفر عبود

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 407.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1557

162051135038

علي ثامر جبر حلبوص

تطبيقي ثانوية المدى االهلية للبنين

 403.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1558

162052213030

نرجس صالح محسن فيصل

تطبيقي ثانوية المرفأ للبنات

 400.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1559

162052210018

رواد سعيد سلطان مرزوك

تطبيقي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 400.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1560

162052265023

زينب عقيل جعفر علي

تطبيقي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 399.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1561

162051085084

منتظر عبد االمير ظاهر فاخر

تطبيقي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 396.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1562

162051060025

جاسم محمد عزيز خميس

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 394.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1563

162051060103

عبد الرسول موسى محمد مهوس

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 394.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1564

162051049009

احمد قاسم مهودر حميدي

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 390.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1565

162052146018

حنين موسى شريف سلطان

تطبيقي ثانوية آل الرسول االهلية للبنات

 388.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1566

162052383028

بنين محمد كاظم مجيد

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 386.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1567

162051084079

حسين مرتضى عبد الوهاب طاهر

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 383.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1568

162051068041

كرار جاسم جبار هاني

تطبيقي اعدادية غانم سوادي للبنين

 383.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1569

162052280023

زهراء جعفر يوسف مطر

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 382.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1570

162052401014

ايات اياد يعقوب معتوق

تطبيقي الخارجيات

 382.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1571

162051047042

حسين عالء محمد جاسم

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 382.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1572

162051064024

منتظر حسن عاجل شلتاغ

تطبيقي ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1573

162051371172

علي عباس علي ابو ريشه

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1574

162051063041

محمد علي صالح حسين

تطبيقي ثانوية االندلس االهلية للبنين

 380.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1575

162052184074

ضحى جالل طعمه عبد الصاحب

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 379.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1576

162052308005

حوراء فرحان فليح حسين

تطبيقي ثانوية الحر الرياحي المختلطة

 378.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1577

162051084208

محمد تقي نائل مجيد وطن

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 378.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1578

162051047121

كرار نبيل فالح علوان

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 377.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1579

162052198008

مريم جاسم عبد االمام عبد الحسين

تطبيقي ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبنات

 377.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1580

282051151160

حسن وليد خالد طاهر

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 376.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1581

162052265007

بنين علي شلش صكر

تطبيقي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 376.0جامعة البصرة/كلية الزراعة
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1582

162051110062

مرتضى مهدي محمد ساجت

تطبيقي ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنين

 376.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1583

162052207017

حوراء حسين كاسب علك

تطبيقي ثانوية انوار البديع االهلية للبنات

 375.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1584

162051017073

فهد واثق فهد علي

تطبيقي اعدادية االكرمين للبنين

 375.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1585

162051016060

علي سالم كاظم عبد الكريم

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 375.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1586

162051062101

الحسن محمود حسين كاظم

تطبيقي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1587

162051364004

اجود حسن حمد خشان

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 371.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1588

162051001222

منتظر علي خضير جبر

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 371.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1589

162051358194

محمد عالء روؤف محمد

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 371.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1590

162052162011

سارة جعفر مهدي مهنا

تطبيقي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 370.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1591

162052383149

هبه قصي صالح عبيد

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 370.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1592

162051002158

مصطفى محمد كاظم صالح

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنين

 370.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1593

162051357113

حسين حمدان عبد الباري عبد الواحد

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1594

162051047133

محمد خالد رحيم زنبور

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1595

162052153006

تبارك هادي فيصل عسكر

تطبيقي اعدادية اكثم بن صيفي للبنات

 369.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1596

162051142003

حسين علي فليح حسين

تطبيقي ثانوية نور المصطفى االهلية للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1597

162051019012

امين عدنان منصور زغير

تطبيقي اعدادية المعقل للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1598

162052153011

زينب عالء يوسف عبادي

تطبيقي اعدادية اكثم بن صيفي للبنات

 369.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1599

162051060057

حيدر توفيق تومان فرج

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1600

162051016088

مرتضى سالم جبار كاطع

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1601

162051123006

اواب طارق عواد عبد

تطبيقي ثانوية االلباب االهلية للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1602

282051012055

علي احمد علي حسن

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 367.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1603

162051400358

يوسف محمود سالم ثامر

تطبيقي الخارجيون

 367.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1604

162052401137

هبة هللا طالب كاظم عبد

تطبيقي الخارجيات

 367.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1605

162052212047

نور جاسم محمد داوود

تطبيقي اعدادية الفضيلة للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1606

292052160001

اديان جاسم فيصل مالك

تطبيقي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1607

282052059035

زهراء علي كريم سعد

تطبيقي اعدادية العمارة للبنات

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1608

162051038099

كاظم عبد هللا بنيان عبد هللا

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1609

152052047026

زينب عادل طالب عزيز

تطبيقي اعدادية الهدى للبنات

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1610

162051029021

مصطفى علك جاسم محمد

تطبيقي ثانوية المدينة للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1611

162051420007

علي محسن رمضان خزعل

تطبيقي ثانوية انوار االمين االهلية للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1612

162052220012

زهراء حيدر عبد الباري زعيبل

تطبيقي اعدادية حيفا للبنات

 366.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

صفحة  52من 567
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1613
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حسين محمد جاسم حسين

الفرع

المدرسة

تطبيقي ثانوية العرب المسائية للبنين
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 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1614

162051019008

احمد ماهر ابراهيم حسون

تطبيقي اعدادية المعقل للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1615

162051353179

مرتضى رحيم عودة فرحان

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1616

162052469002

زهراء هاني صيهود كاطع

تطبيقي ثانوية نون والقلم االهلية للبنات

 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1617

162051108010

حسين علي عبد حنون

تطبيقي ثانوية المتنبي االهلية للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1618

222051302068

عبد الرحمن ستار هادي دلي

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1619

162051365108

عباس محمد عبد العباس جباره

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 364.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1620

162052383121

مريم عبد المطلب كاظم محمد علي

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 364.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1621

162052237005

ايالف اسعد حسن جبار

تطبيقي اعدادية العروبة للبنات

 364.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1622

162052196021

فاطمة مرتضى حميد مجيد

تطبيقي ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنات

 363.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1623

162051026019

عباس هيثم عبد هللا صالح

تطبيقي ثانوية انوار الحجة للبنين

 363.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1624

162051001065

حسين سمير عبد هللا بايش

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 363.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1625

162051355088

ذو الفقار كمال الدين خيون مولى

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1626

162051355048

حسن احمد حسن علي

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1627

162052226003

اسراء علي جمعة مهوس

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 362.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1628

162051112051

كرار نافع جميل سعود

تطبيقي اعدادية فتى االسالم للبنين

 361.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1629

162052257017

منار عبد هللا عباس ضيغم

تطبيقي اعدادية البسمة للبنات

 361.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1630

162051017082

مؤمل كاظم حميد سعدون

تطبيقي اعدادية االكرمين للبنين

 361.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1631

162052202029

فاطمة حاجم سكر مهلهل

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي االهلية للبنات

 360.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1632

162052171004

آيات كمال فخري حسن

تطبيقي اعدادية األبلة للبنات

 360.0جامعة البصرة/كلية الزراعة

1633

162051888006

ذو الفقار رعد نزار

تطبيقي ثانوية عمرانيةاكشام /اسطنبول

 525.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1634

162021139042

محمد خزعل عزيز عبد هللا

ادبي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 472.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1635

162021345005

شهاب احمد مجيد ناصر

ادبي ثانوية ابن النفيس االهلية للبنين

 457.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1636

162021352074

كاظم نعيم عبد هللا علي

ادبي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 453.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1637

162021055009

عدنان علي كطفان غضبان

ادبي ثانوية الشعب للبنين

 450.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1638

162021099016

حيدر عودة جبر غانم

ادبي اعدادية األصفياء للبنين

 448.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1639

162021400268

قيس نعيم حسين سمير

ادبي الخارجيون

 444.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1640

162021495111

عمر عبد المنعم خلف خشان

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 443.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1641

162021056005

امير فيصل غازي سليم

ادبي اعدادية الحمد للبنين

 438.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1642

162022217098

مروة رياض ناصر عباس

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 428.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1643

162022213021

زهراء منذر محمد مالك

ادبي ثانوية المرفأ للبنات

 422.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  53من 567
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1644

162021021012

حسين عبد هللا حسن مجيد

ادبي اعدادية االمام الحسين للبنين

 418.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1645

162021097044

حيدر احمد شاكر ياسر

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 413.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1646

162022231028

رفد اياد كاظم ابراهيم

ادبي ثانوية العقيدة للبنات

 410.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1647

162022293008

هدى طالب نثير كايم

ادبي ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبنات

 409.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1648

162021013025

ظاهر علي طعمة علي

ادبي اعدادية الرسالة للبنين

 408.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1649

162022253033

صفا عبد االمير محمد حسن

ادبي اعدادية االبتسامة للبنات

 408.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1650

162021352035

حمزة خالد نوري فيصل

ادبي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 408.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1651

162021012054

منتظر صادق جاسم سوادي

ادبي اعدادية الطالئع للبنين

 406.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1652

162022231007

ايمان سمير خير هللا سوادي

ادبي ثانوية العقيدة للبنات

 406.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1653

162021400076

حسين علي جاسم عبد الواحد

ادبي الخارجيون

 405.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1654

162021059004

جعفر احمد عبد الرضا كاطع

ادبي ثانوية الموانئ للبنين

 402.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1655

162041348014

علي حسن علي حسين

احيائي ثانوية العاصمة االهلية للبنين

 438.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1656

162042401019

امنه عدنان عبد هللا سلطان

احيائي الخارجيات

 438.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1657

222041371015

حسين عبد الغفار جواد محمد

احيائي اعدادية شهداء الغراف للبنين

 427.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1658

162042189027

هناء منار مكي عبد الحليم

احيائي ثانوية الرافدين االهلية للبنات

 427.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1659

162042265030

زينب جمعه كاظم صافي

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 423.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1660

162042202019

انوار وائل عون مشاري

احيائي ثانوية الشريف الرضي االهلية للبنات

 422.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1661

162042265037

ضحى حميد عبد الصمد معيدي

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 421.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1662

222041035142

عبد هللا حسين مويح عبد

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 419.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1663

162041003023

محمد علي يونس عبد الزهرة

احيائي ثانوية المتميزين للبنين

 415.2جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1664

162041497020

زين العابدين سليم هاشم مغامس

احيائي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 412.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1665

162042181022

مريم كريم مشكوف جازع

احيائي اعدادية الحضارة العربية للبنات

 411.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1666

162041002034

علي محمد جوالن احمد

احيائي اعدادية الكفاح للبنين

 409.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1667

162042401109

صفا عادل عبد القادر خميس

احيائي الخارجيات

 408.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1668

162042239031

منار احيال علي صالح

احيائي اعدادية الجمهورية للبنات

 405.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1669

162041077003

حسين عبد الرزاق يعقوب يوسف

احيائي اعدادية األعراف للبنين

 405.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1670

222042182027

زينب سالم ناجي لفته

احيائي ثانوية النرجس اللبنات

 405.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1671

162042165354

فاطمه عبد الخالق محمد معتوق

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 404.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1672

162042183080

كوثر اياد جاسب عبد

احيائي ثانوية ابي الخصيب االهلية للبنات

 404.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1673

162041354056

كرار كاظم فرحان مسير

احيائي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 402.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1674

162042338027

شمس مصطفى محمد عبد الشاه

احيائي ثانوية الثريا للبنات

 399.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد
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 397.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1676

132042070226

نبأ حسين فاضل عباس

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 395.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1677

162042240099

منتهى عطوان ساجت صبيح

احيائي اعدادية الخالصة للبنات

 394.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1678

222041308027

علي حيدر جاسم كاظم

احيائي ثانوية الفهود المسائية للبنين

 393.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1679

162042257038

فاطمة حسين مجيد عبود

احيائي اعدادية البسمة للبنات

 393.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1680

282041013003

احمد علي زيدان فرحان

احيائي ثانوية علي الغربي للبنين

 393.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1681

132042122028

فاطمه عادل عبد عبد هللا

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 392.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1682

242041203038

بهاء ماجد مرزة عبود

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 391.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1683

162042234015

بتول عماد صبري ياسر

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 390.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1684

222042323431

هدى ناجي علوان عبود

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 390.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1685

162042210011

أنوار عماد سلمان حسن

احيائي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 390.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1686

162041443023

محمد ضياء ناصر صافي

احيائي ثانوية السديد االهلية

 390.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1687

162042401124

فاطمه الزهراء عالء حسين قاسم

احيائي الخارجيات

 390.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1688

162042240090

كوثر رحيم زعيبل رضيو

احيائي اعدادية الخالصة للبنات

 389.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1689

162042458089

معصومة طالب جمعه جوده

احيائي ثانوية بحار االنوار للبنات

 389.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1690

162042210097

هدى علي حسين حمد

احيائي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 388.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1691

102042105026

مروه قاسم كاظم محمد

احيائي ثانوية الوثبة للبنات

 388.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1692

222042323153

زهراء عبد علي فاخر عبد علي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 388.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1693

162042380005

ابتهال شاكر عبد هللا عبد الوهاب

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 387.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1694

162041074016

علي احمد حامي مهودر

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 386.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1695

252041150055

جعفر سالم عبد الكريم عبد هللا

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 385.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1696

162042459033

نبأ خالد فرج حاجم

احيائي ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنات

 385.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1697

162042218124

هديل محمد علي حسين

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 384.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1698

162042283018

روان محمد عبد الكريم رمضان

احيائي اعدادية شمس الشموس للبنات

 384.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1699

272041133013

مؤمل مكي محي عيدان

احيائي ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنين

 384.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1700

292042160132

ضحى يحيى محمد علي حبيب

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 384.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1701

222042158019

حنان جويد رفيع نعيمة

احيائي اعدادية عشتار للبنات

 384.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1702

252042055054

زينب مهدي علي عبود

احيائي ثانوية النجوم األهلية للبنات

 383.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1703

232041251245

عبد هللا صبحي عبد زيد جاسم

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 383.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1704

162042380018

اميمه عبد هللا هالل جابر

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 383.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1705

162042218014

ايه باسم صبر مرزوق

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 383.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  55من 567

القبول المركزي
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1706

162041350014

مرتضى حسين حمادي شريف

الفرع

المدرسة

احيائي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

المجموع
 382.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1707

162042240035

حنين علي حسن جويد

احيائي اعدادية الخالصة للبنات

 382.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1708

142041174026

عباس فاضل حمود وايد

احيائي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 382.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1709

232041251241

عبد هللا حسن داود سلمان

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1710

222042178022

بنين رعد عويد مهاجر

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنات

 381.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1711

162042226094

فاطمة وصفي هادي عبيد

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 381.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1712

162042233020

سلمى عقيل جاسم محمد

احيائي اعدادية العباسية للبنات

 380.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1713

162042401023

ايمان عبد الرزاق حسن جبار

احيائي الخارجيات

 380.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1714

222041005029

سالم عادل كناد عنجور

احيائي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 379.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1715

232041055056

مهدي رحيم متعب عجينة

احيائي اعدادية القدس للبنين

 379.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1716

162042228051

زهراء علي صبري ظاهر

احيائي اعدادية العشار للبنات

 378.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1717

232041031024

حسين رافد حميد حسين

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 378.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1718

272042160093

تقى زهير حميد عبود

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 377.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1719

222042323015

اسراء ماجد حسن ثامر

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 377.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1720

222042108059

سجى جبار موسى كاظم

احيائي ثانوية زنوبيا للبنات

 377.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1721

162042288011

يقين عبد الكريم قاسم حسن

احيائي اعدادية بهجة الفؤاد للبنات

 377.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1722

242041001166

علي حميد داود مهدي

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 376.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1723

242041002053

زيد احمد سكندر بدر

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 376.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1724

162041352016

امجد احمد عبد االمير عبد الجبار

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 376.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1725

292042401067

واجده حسين عبدناصر علوان

احيائي الخارجيات

 376.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1726

242042220751

نور الهدى احمد عفلوك هادي

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 375.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1727

162041355095

علي عبد هللا موسى عبد الحسين

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 375.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1728

222041400093

علي عبد الرحيم جري حسين

احيائي الخارجيون

 375.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1729

162042227046

فاطمه حيدر كاظم علوان

احيائي ثانوية العلياء للبنات

 375.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1730

242042401046

زينب علي حسين عبيس

احيائي الخارجيات

 375.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1731

262042095047

مريم علي صافي خزعل

احيائي ثانوية فضة للبنات

 375.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1732

222042212014

نهى محمد طالب جهاد

احيائي اعدادية ابي الخصيب المختلطة

 374.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1733

252041208037

محمد عبداالمير عبدالكاظم خشان

احيائي ثانوية نور المعرفة االهلية للبنين

 374.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1734

252041156048

كرار هاتف سلمان محمد

احيائي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1735

292041400002

أحمد قيس أحمد عبدالهادي

احيائي الخارجيون

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1736

242041021018

سجاد ياسر جميل هاشم

احيائي اعدادية الثورة اإلسالمية للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  56من 567

القبول المركزي
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1737

162041352005

احمد عبد الحسين كاظم ناهي

الفرع

المدرسة

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

المجموع
 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1738

222041007013

المنتظر عالء كامل نعمه

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1739

222041319005

حسين مزهر عنجور شالكه

احيائي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1740

162041400003

ابراهيم رعد جميل فياض

احيائي الخارجيون

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1741

242042114057

بنين ناصر حسين ورد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1742

222041003368

مصطفى احمد حبيب ضباب

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1743

222041306019

احمد عبد هللا حافظ مهدي

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 372.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1744

252042059795

نرجس حيدر يحيى خلف

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 372.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1745

222042323030

ايات خلف عبد خضير

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1746

222041058102

كرار حيدر هاشم راشد

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1747

222041306129

ذو الفقار حميد كامل حسون

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1748

162042401041

حوراء محسن عبد علي حنظل

احيائي الخارجيات

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1749

252042056251

فاطمه عبد االمير صالح لكن

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1750

152041007108

مؤمل صاحب حنون نعيمه

احيائي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1751

162042154032

فاطمه فياض عبد خوير

احيائي اعدادية القرنة للبنات

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1752

242041203331

مصطفى عباس جواد كاظم

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1753

162042238009

حوراء جاسم خليل ناصر

احيائي اعدادية االريج للبنات

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1754

222041003341

محمد كاظم جويد حسن

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1755

232041253151

يحيى علي غزال حمود

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1756

252042108084

رغد طاهر مسلم عبودي

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1757

242042220386

زهراء ناظم جالب خنجر

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1758

222041004050

محمد خضير عبود عاصي

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1759

242041211077

هاشم علي عباس محمد

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1760

232041252193

غيث نعمه رهيف جاسم

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1761

162042228055

زهراء مظفر صينخ جاسم

احيائي اعدادية العشار للبنات

 369.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1762

292041004076

قيصر عبد الحسين عطشان وادي

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1763

242042220126

بنين حمزه كامل نعمه

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 369.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1764

182041085050

عدنان احمد محمد علي

احيائي اعدادية الروافد للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1765

162052246002

تبارك باسل صالح علي

تطبيقي اعدادية بنت الهدى للبنات

 437.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1766

162051400347

هادي عماد فرج جهاد

تطبيقي الخارجيون

 436.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1767

162052161012

زهراء مرتضى صينخ سكران

تطبيقي ثانوية السياب االهلية للبنات

 435.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  57من 567
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1768

162051357380

محمد حميد شاتي خضير

الفرع

المدرسة

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

المجموع
 435.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1769

162051053130

مهدي جبار عزيز ناصر

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 433.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1770

162051355315

حسين رسول محيسن مشحوف

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 432.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1771

162052257025

هدى نائل شهف حصين

تطبيقي اعدادية البسمة للبنات

 430.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

1772

162051025026

هاني جمعة حمزه عباس

تطبيقي ثانوية الدير للبنين

1773

162021073010

محمد جالل جمعة كاظم

 428.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي ثانوية السياب االهلية للبنين

 401.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1774

162021353019

حيدر خلف خالوي عباس

ادبي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 400.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1775

162022169004

اماني احمد سلمان عبد الحسين

ادبي اعدادية المعقل للبنات

 398.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1776

162021358053

علي فالح عبد الحسين خلف

ادبي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 393.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1777

162021400007

ابو القاسم مصطفى حسين حبيب

ادبي الخارجيون

 388.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1778

162022383073

مكاسب ابراهيم ريسان عبد هللا

ادبي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 385.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1779

162021435012

حيدر نجم عيسى عبد الشهيد

ادبي ثانوية الصمود للبنين

 382.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1780

292021400064

عبدهللا ماجد نعيم حمد

ادبي الخارجيون

 380.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1781

162022211017

فاطمة عبد الحسين جري فنجان

ادبي ثانوية الماجدات للبنات

 380.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1782

162021056023

عبد هللا فالح عبد العالي شالل

ادبي اعدادية الحمد للبنين

 378.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1783

162021495063

عبد الرحمن توفيق يوسف حمادي

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1784

162021016036

عبد هللا عبد االمير فخري احمد

ادبي اعدادية السبطين للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1785

232021257072

مرتضى سالم جاسم مزهر

ادبي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1786

162022230012

رقيه خلف شلش عناد

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1787

162021400097

حيدر نزار عبد الكريم مفتاح

ادبي الخارجيون

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1788

162022172053

فاطمه عبد الحميد صالح شرهان

ادبي اعدادية الفواطم للبنات

 370.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1789

222021256009

سعود عزيز خزعل عجيمي

ادبي ثانوية الفالح للبنين

 367.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1790

162021014062

مقتدى عباس قادر جخيور

ادبي اعدادية االجيال للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1791

162021369019

زين العابدين حبيب مجيد منصور

ادبي ثانوية السراج المنير المسائية للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1792

142021049059

علي محمد مفتن محمد

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1793

282022050045

سبا عبود حميد حريب

ادبي ثانوية النضال للبنات

 365.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1794

282021046064

سجاد مجيد علي عواد

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1795

162021123005

جعفر سعيد نصير عبيد

ادبي ثانوية االلباب االهلية للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1796

162021400069

حسين صالح يوسف محيي

ادبي الخارجيون

 365.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1797

162021074006

حسن عباس يعقوب يوسف

ادبي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1798

162021047027

حيدر حسين علي جاسم

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 364.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

صفحة  58من 567
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1799

282021102018

غزوان نعيم راهي جميل

الفرع

المدرسة

ادبي ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطة

المجموع
 362.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1800

112021200106

محمد سعد علي سلمان

ادبي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1801

162021371015

بالل حميد هبسي علوان

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 360.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1802

162022179025

سجى قاسم جميل هاشم

ادبي اعدادية التراث العربي للبنات

 360.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1803

252021400026

حسن محمد علي حسن عزيز

ادبي الخارجيون

 360.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1804

282021046101

علي لعيبي طاهر الهيط

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 360.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

1805

162021371033

حسين قاسم حطاب مزيد

1806

162042383132

زينب فلحي كاظم محمد

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 392.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1807

162042401030

تبارك عالء شهاب احمد

احيائي الخارجيات

 391.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1808

222042401023

تبارك محمد مروح بهينو

احيائي الخارجيات

 385.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1809

162042401082

زينب محمد داغر حبيب

احيائي الخارجيات

 374.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1810

162042247019

بنين كاظم عزيز علي

احيائي ثانوية الكباسي للبنات

 373.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1811

162041089008

حسن مزهر جبار عاكول

احيائي ثانوية البرهان األهلية للبنين

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1812

232042107082

مها جاسم نازول حداوي

احيائي اعدادية دجلة للبنات

 371.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1813

162042168022

زينب حسين عبد الرحمن عباس

احيائي اعدادية زينب بنت علي ع للبنات

 369.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1814

222041302011

جعفر مطشر مهلهل وادي

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1815

222042411062

هديل ناظم ناصر حمود

احيائي ثانوية االهوار االهلية للبنات

 369.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1816

232041042065

رضا حامد عبد الحسن دلي

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1817

292041031003

امير علي ضجر عبداليمه

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1818

282042078009

اساور ماهر شاكر مهدي

احيائي اعدادية البيان للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1819

242041204053

زيد دكمان جواد كاظم

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1820

222042116076

نبأ عامر عبد الرضا علي

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1821

162041354052

عيسى حسن حسين طعيمة

احيائي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1822

232042109180

ورود فارس خيري عبد الصاحب

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1823

252042059887

هدى صالح حسن عبد

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1824

162042381050

حنين رحيم زياره حاتم

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1825

222042172157

نور سعيد محمد بادي

احيائي اعدادية الوفاء للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1826

222041035284

مصطفى عبد الكريم محمد ساجت

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 367.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1827

162041357081

محمد عبد الكريم عبد الحسن عبد الزهرة

احيائي اعدادية العراق المسائية للبنين

 367.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1828

222041277010

ستار عاصي مكطوف محمد

احيائي ثانوية صلح الحديبية المختلطة

 367.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1829

162042401133

فاطمه محمد ابراهيم يونس

احيائي الخارجيات

 367.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

صفحة  59من 567

 360.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة
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162042381161
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المجموع

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 366.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1831

132041022027

علي قاسم محمد عباس

احيائي ثانوية سما بغداد األهلية للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1832

162051363213

فالح حسن علي ضريب

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 436.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1833

162051049102

علي منذر عبد اللطيف عبد الحسن

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 416.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1834

162052218070

منار صباح عبد اللطيف يعقوب

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 412.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1835

162051135001

احمد ابراهيم ناصر حاجم

تطبيقي ثانوية المدى االهلية للبنين

 410.0جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة

1836

162021033062

مصطفى عبد الحسن جريح نغيمش

ادبي اعدادية اليرموك للبنين

 444.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1837

222021056006

مؤمل رزاق حميد مناحي

ادبي ثانوية الوثبة للبنين

 429.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1838

282022401054

هاجر محمد اسعد عبد العزيز

ادبي الخارجيات

 409.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1839

242021008012

حسن سرحان مالح حمزة

ادبي اعدادية الدغارة للبنين

 407.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1840

162021016044

علي صابر غافل جميل

ادبي اعدادية السبطين للبنين

 403.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1841

222021015003

احمد يحيى هداب خيون

ادبي اعدادية االصالح للبنين

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1842

162021027005

امير علي عبد الحسن عداي

ادبي اعدادية القرنة للبنين

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1843

162021004009

حيدر حامد هليل محمد

ادبي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 396.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1844

282021046041

حسين غانم طاهر علي

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 394.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1845

162021365007

احمد محمد جاسم محمد

ادبي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 393.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1846

162021017062

منتظر علي شاكر عبد الحسن

ادبي اعدادية االكرمين للبنين

 393.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1847

282021152031

علي حسين هاشم غضبان

ادبي ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنين

 389.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1848

162021306008

حسين عبد الصاحب صبري عبد

ادبي ثانوية انوار الغدير المختلطة

 386.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1849

222022188017

سجى رحيم نجم عطية

ادبي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

 381.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1850

162021049044

عالء عادل جوهر نظر

ادبي اعدادية شط العرب للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1851

292021009122

محمد حامد عبود جار هللا

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1852

162022206013

زهراء عباس عون عبود

ادبي ثانوية القنوت للبنات

 380.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1853

162021364036

عباس عبد مفتن مسافر

ادبي ثانوية الدير المسائية للبنين

 380.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1854

162021354004

جاسم محمد علك عبد السيد

ادبي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 376.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1855

222021400110

علي اسعد محمد حمود

ادبي الخارجيون

 376.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1856

282022051015

ايمان رائد عزيز صدام

ادبي ثانوية االصالة للبنات

 376.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1857

292021014145

هاشم حسن هاشم مهيه

ادبي اعدادية عين الحياة للبنين

 376.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1858

162021351022

شاكر عبد االمام حسين علوان

ادبي ثانوية الهوير المسائية للبنين

 375.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1859

282022053011

زينب عطيه دخن خالد

ادبي ثانوية رفيدة االنصارية للبنات

 373.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1860

292021010149

وسام حسين عباس عبيد

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة
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ادبي ثانوية المهدوية المختلطة

 435.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

ادبي ثانوية فاطمة الكبرى للبنات

 372.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1862

162022287014

امل سعيد قاسم حسن

1863

162041038022

زين العابدين فؤاد جميل حمود

احيائي ثانوية ادم االهلية للبنين

 521.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1864

162041354069

محمد عوده زاير كاظم

احيائي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 507.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1865

222042095052

مكارم عبد عطيه عجيد

احيائي اعدادية المنار للبنين

 486.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1866

222042095048

فاطمه عبد هللا موحان جاسم

احيائي اعدادية المنار للبنين

 467.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1867

242041008107

محمد فليح حسين راضي

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 444.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1868

242041208004

اكرم محمد صيهود فدعوس

احيائي ثانوية عفك المسائية للبنين

 443.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1869

242042092027

حوراء ميثاق مهاوي حسن

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنات

 438.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1870

172041351704

محمد عدنان حسين امين

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 437.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1871

272042160064

بركات علي طالب ناصر

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 433.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1872

222042162147

فاطمه ستار جبير حنون

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 426.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1873

222042419009

بنين جاسم محيسن شغي

احيائي ثانوية العرفان االهلية للبنات

 425.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1874

162042477007

رملة جبر صحن عبد العباس

احيائي ثانوية مدينة العلم للبنات

 424.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1875

222041081060

فيصل غازي فيصل فرهود

احيائي اعدادية ابي تراب للبنين

 424.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1876

162042259015

تبارك حسين علي مبارك

احيائي ثانوية االرتقاء االهلية للبنات

 423.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1877

222042111006

امراء سفير بهلول سلمان

احيائي اعدادية العقبة للبنات

 423.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1878

242041209016

غياث علي كاظم فليح

احيائي ثانوية البدير المسائية للبنين

 422.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1879

242042130067

زهراء خالد صبري فاضل

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 422.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1880

222041073016

محمد قاسم محمد عبد الرضا

احيائي ثانوية اهوار الجنوب للبنين

 421.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1881

222041098068

رمضان ثامر خلف سويف

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنين

 421.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1882

162042192025

رهام حيدر لفته ظاهر

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 419.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1883

162042383115

زينب خليل قاسم خليل

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 418.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1884

162042401025

ايناس محمد طعمه حرب

احيائي الخارجيات

 418.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1885

222042125047

زهراء صاجي ياسين عباس

احيائي ثانوية الصادق أألهلية للبنات

 416.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1886

222042323038

ايثار جاسم محمد محيسن

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 416.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1887

162042202159

منار عبد االمير عبد الحسين عباس

احيائي ثانوية الشريف الرضي االهلية للبنات

 416.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1888

292041007147

سجاد محمد نهير عبد الساده

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 415.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1889

222042246005

زينب عبد الرحمن رشك بتور

احيائي ثانوية ينابيع المعرفة المختلطة

 415.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1890

162042184073

حوراء كريم هالمة عبيد

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 415.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1891

222042108073

غصون كريم ناصر داخل

احيائي ثانوية زنوبيا للبنات

 414.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة
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1892

162041394007

علي توفيق حميد عبد الحسين

الفرع

المدرسة

احيائي ثانوية نور الجوادين االهلية للبنين

المجموع
 413.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1893

242042134056

حوراء مجبل جياد مجول

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 412.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1894

202041260007

عمر اركان صالح ضاحي

احيائي ثانوية االهالي المسائية المختلطة

 412.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1895

162041357047

عبد الرحمن اياد عبد الرزاق محمود

احيائي اعدادية العراق المسائية للبنين

 410.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1896

162042291021

طيبة داود سالم ماضي

احيائي ثانوية البينة للبنات

 410.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1897

252041050018

سجاد صادق كاظم مزيد

احيائي اعدادية التحرير للبنين

 410.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1898

252041012041

حسن مرتضى عدنان عيسى

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 410.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1899

222041041086

كرار عبد الهادي مخيلف غالي

احيائي اعدادية العكيكة للبنين

 409.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1900

242041029081

مؤيد طاهر حسن حسين

احيائي اعدادية التآخي للبنين

 409.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1901

162042477013

معصومة هيثم عبد الزهرة أرباط

احيائي ثانوية مدينة العلم للبنات

 409.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1902

242042119156

مريم صالح عبد وناس

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 408.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1903

162042209056

فاطمة خالد جواد علي

احيائي اعدادية الشنقيطي للبنات

 408.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1904

162041355070

عبد هللا احسان سعود نصيف

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 407.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1905

222042120036

زينب عبد العظيم سلمان جعاز

احيائي اعدادية الهبة للبنات

 405.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1906

242042080007

ام البنين فارس غيدان حمزه

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 404.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1907

222042134099

مريم جالل خضر جعين

احيائي اعدادية الشموخ للبنات

 404.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1908

222041032002

احمد حسين جبر علي

احيائي ثانوية المثنى للبنين

 404.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1909

222042321096

زهور جليل مزبان ورد

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 403.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1910

222042202006

االء عبد الكاظم موزان نعيم

احيائي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 403.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1911

262041010012

احمد شعيبث ناصر حسن

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 403.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1912

252041205135

علي عبد االله عبد الرضا حسين

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 403.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1913

192041350099

محمد طارق عبد فياض

احيائي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 403.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1914

222041077145

علي نعمة خلف حميدي

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنين

 402.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1915

222041318026

مهيمن جاسب جاسم عويز

احيائي ثانوية االصالح المسائية للبنين

 402.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1916

222041053025

حسن جبار محمد سبع

احيائي ثانوية شمس العلوم األهلية للبنين

 401.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1917

242041012036

عزام باسم كاظم دشر

احيائي اعدادية الشعلة للبنين

 401.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1918

222042105083

مريم حكيم ناصر اعبيد

احيائي اعدادية المصطفى للبنات

 401.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1919

272042058205

ساره منصور ضيغم حسين

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 401.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1920

242041157011

رياض كامل شرار مهبش

احيائي ثانوية الصادق المختلطة

 401.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1921

242041211015

جعفر عباس محسن وناس

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 400.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1922

242042119150

كوثر صباح محمد كاظم

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 400.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

صفحة  62من 567
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272042069070
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احيائي اعدادية الفاروق للبنات

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1924

272041154045

حسين سعد عباس جابر

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1925

222042411045

ضحى مشتاق طالب جوير

احيائي ثانوية االهوار االهلية للبنات

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1926

222042323450

مسار نعيم سالم شاتول

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1927

222041028114

محمد صادق عبد هللا سلمان

احيائي اعدادية الرفاعي للبنين

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1928

222042117063

هاجر ماجد حسن فليح

احيائي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1929

242041051021

زيد حاكم مشعب محان

احيائي اعداديه الوهج للبنين

 398.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1930

222041035076

حسين علي كريم زاير

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 397.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1931

162042473003

افياء اسعد ثامر محمد

احيائي اعدادية االهله للبنات

 397.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1932

242042138034

زهراء ابراهيم عبد الكاظم محسن

احيائي ثانوية النورين للبنات

 396.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1933

162042383174

غاده يوسف ناجي سهر

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 395.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1934

272041046055

عباس رشدي حميد موحان

احيائي ثانوية الوقار للبنين

 395.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1935

232041025034

علي عبد الحسين جودة كاظم

احيائي ثانوية المجد للبنين

 394.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1936

162042194019

زهراء حميد مطلك عبيد

احيائي اعدادية الميقات للبنات

 394.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1937

172041058008

عمران علي جمعة حمزة

احيائي ثانوية خورسيباط المختلطة

 394.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1938

162042333019

زينب محمود مرزوك حسان

احيائي ثانوية نور الجوادين االهلية للبنات

 393.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1939

162042401167

نور صادق لفته شبيب

احيائي الخارجيات

 393.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1940

282042090020

زهراء جبار عبد الحسن ناصر

احيائي ثانوية جنة الخلد للبنات

 393.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1941

232041252115

عباس اسعد صالح عبد

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 393.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1942

162051443010

حسين رياض شنان جعفر

تطبيقي ثانوية السديد االهلية

 506.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1943

162052309018

فاطمه شامل وناس هدهد

تطبيقي اعدادية العزم المختلطة

 460.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1944

162051364154

مصطفى لطيف كامل مغامس

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 438.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1945

282051151357

سيف الدين علي قاسم موزان

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 437.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1946

162052381006

اسراء عادل بكري علي

تطبيقي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 436.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1947

162052332021

فاطمه محمد جاسم حمادي

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنات

 435.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1948

162052401034

حميده محمد عيدان مطرود

تطبيقي الخارجيات

 435.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1949

162052223016

فاطمه عدنان ناجي سوادي

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 434.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1950

222051268003

روكان داخل كامل عبد الكريم

تطبيقي ثانوية الرصافي المختلطة

 432.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1951

162052299005

ايالف سبتي عريج صيهود

تطبيقي ثانوية االمال االهلية للبنات

 424.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1952

162051303010

عبد هللا جميل مهلهل ناصر

تطبيقي ثانوية الجاحظ للبنين

 422.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1953

162052333007

زينب مطشر فرج بردان

تطبيقي ثانوية نور الجوادين االهلية للبنات

 422.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

صفحة  63من 567
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1954

162052225005

ازهار حسين علي عباس

تطبيقي اعدادية الفاو للبنات

 420.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1955

162052226075

سهاد صفاء صبيح خضير

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 420.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1956

162051301025

حسين حامد لفتة عذافة

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

 420.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1957

162052167045

هدى سلمان وحيد داود

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

 419.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1958

162051307006

حسام قيس طه عبد الجليل

تطبيقي اعدادية الرماح العوالي للبنين

 415.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1959

282051102026

وسام رحيل كاظم شاطي

تطبيقي ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطة

 415.0جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة

1960

162042381047

جنان جاسب طعمه عطية

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 486.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1961

162041355107

عيسى هاني حسين علي

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 483.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1962

162042148022

نور عبد الحسن عبود علوان

احيائي ثانوية المشرق العربي للبنات

 481.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1963

222042147033

زهراء راجي عبد الحميد مجيد

احيائي ثانوية النهضة للبنات

 476.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1964

162042296041

فاطمة خليل ناصر حسين

احيائي ثانوية دار السالم االهلية للبنات

 468.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1965

162042383082

رنين ماجد ثامر سلطان

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 459.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1966

222042153336

فاطمه عالء أرزيج حنيش

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 457.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1967

222041259001

اسعد طعمه عبيد عطية

احيائي ثانوية بابل المختلطة

 456.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1968

222042165006

امنه كامل عرفي رجه

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 454.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1969

162042401027

بنين عاكول مناحي ضاحي

احيائي الخارجيات

 454.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1970

222041310214

نعممه عماد كاظم عبد

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 454.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1971

292042058073

ناديه عدنان ابراهيم اسماعيل

احيائي اعدادية الوفاء للبنات

 450.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1972

242041200091

محمد نعيم جبر حسين

احيائي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 450.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1973

262041010142

محمد احمد فرحان لفته

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 448.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1974

222041308025

عباس طالب حافظ جويري

احيائي ثانوية الفهود المسائية للبنين

 448.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1975

222041007012

احمد موحان يوسف سلطان

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 448.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1976

162042202044

بنين ميثم حسن مكي

احيائي ثانوية الشريف الرضي االهلية للبنات

 446.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1977

162042294003

ايات محمد حيدر هاشم

احيائي اعدادية السيدة نفيسة للبنات

 443.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1978

162041025002

حسن وفي عوفي جمعة

احيائي ثانوية الدير للبنين

 443.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1979

222041319004

جبار حسين عبد الصاحب مطرود

احيائي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 441.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1980

222042203043

غفران هاشم سالم مشرف

احيائي ثانوية الرحمن االهلية للبنات

 441.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1981

232042119026

براء اكرم عبد هللا عبد علي

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 441.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1982

202042200006

ساره تحسين صالح جمعه

احيائي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 440.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1983

162042228001

ابتهال موسى عبيد موسى

احيائي اعدادية العشار للبنات

 438.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1984

162042401105

صابرين عبد االمام عبد الرزاق طالع

احيائي الخارجيات

 438.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  64من 567
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احيائي اعدادية الهارثة للبنين

 438.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1986

222041302047

علي حسين عبيد جابر

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 436.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1987

222041233018

محمد رياض ثامر شبيب

احيائي ثانوية المحمدية المختلطة

 435.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1988

162042380050

زهراء حسين خضير شاوش

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 435.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1989

162042401046

دعاء خالد بندر مجيد

احيائي الخارجيات

 435.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1990

222042323102

رسل جميل فليح حسن

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 432.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1991

242041211046

عباس محمد سالم مخيف

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 431.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1992

222041051030

حسين مناف طالب عبد

احيائي اعدادية القيثارة للبنين

 431.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1993

242042115004

احزان حتحوت ياهن جاسم

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 431.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1994

162041090047

مجتبى ناظم فياض والي

احيائي ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنين

 431.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1995

162041400075

عماد احمد عطيه حسان

احيائي الخارجيون

 430.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1996

162042198001

ابرار عادل يوسف يعقوب

احيائي ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبنات

 430.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1997

162042383030

ايمان وليد قاسم احمد

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 429.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1998

162042211009

زينب باسم عبد سلمان

احيائي ثانوية الماجدات للبنات

 429.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

1999

222042253029

فاطمه نعمان علي سكران

احيائي ثانوية العرفان المختلطة

 429.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2000

162042163036

زهراء عبد القادر عبد الكريم صلبوخ

احيائي ثانوية مدينة العلم االهلية للبنات

 429.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2001

132041010075

عبد الملك مروان مالك مهدي

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 428.4جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2002

222042175023

ايه حيدر عبد الحسين رسن

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 427.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2003

272041046087

محمد سالم راضي علي

احيائي ثانوية الوقار للبنين

 427.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2004

162042401153

نبأ صالح داخل حريجه

احيائي الخارجيات

 427.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2005

292041150022

مهدي سلمان فتنان طالب

احيائي ثانوية المنار المسائية

 427.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2006

162042332062

شكران شاكر علي جازع

احيائي ثانوية ادم االهلية للبنات

 426.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2007

162042218023

حنين عبد الخالق محمد خليل

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 426.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2008

222042190076

زهراء جبار سالم جاسم

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 425.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2009

292042067010

بنين حسن جابر عباس

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 425.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2010

212041034101

مصطفى كريم احمد ربيع

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 425.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2011

162052309012

زينب مدين مطر بلبول

تطبيقي اعدادية العزم المختلطة

 461.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2012

282051400002

ابراهيم ماجد شلتاغ شجر

تطبيقي الخارجيون

 455.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2013

292051005013

جاسم محمد نافع علي

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 446.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2014

162052260013

روان عدنان شامت نجم

تطبيقي ثانوية المتنبي االهلية للبنات

 445.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2015

162051364019

احمد نوري راضي موسى

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 442.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  65من 567
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 439.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة

2017

162022216043

زهراء هاتو حسن وشيل

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنات

 516.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2018

162022213012

خمائل علي عبد الرزاق معتوق

ادبي ثانوية المرفأ للبنات

 472.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2019

162022181005

ايات قند طعيمه خالوي

ادبي اعدادية الحضارة العربية للبنات

 461.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2020

162021030063

ماهر عبد الزهرة جاسم بوهان

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 446.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2021

162022208020

زهراء هاشم عريوه عجاج

ادبي اعدادية غزة للبنات

 445.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2022

162021369025

علي ستار جباري مجدي

ادبي ثانوية السراج المنير المسائية للبنين

 441.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2023

222022166040

طيبه عواد كاظم حسين

ادبي ثانوية االبتهال للبنات

 439.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2024

162021041002

احمد راضي نعيم كايم

ادبي اعدادية ذو النورين للبنين

 437.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2025

162022289007

حسنة عبد هللا حميد عويد

ادبي ثانوية االقتدار للبنات

 427.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2026

162021365057

محمود عباس حسين محسن

ادبي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 423.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2027

222042189026

زينب سالم حمد هللا فهد

 509.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

احيائي ثانوية الطيبات اللبنات

2028

222042202028

منتهى ناظم راضي مذبوب

احيائي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 497.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2029

162042152161

مريم شوكت عبدالمجيد شهاب

احيائي ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 487.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2030

162041041009

محمد حمد زبن عيمي

احيائي اعدادية ذو النورين للبنين

 475.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2031

162041001079

علي حسين جاسم شريف

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 467.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2032

222041014016

علي جابر عبد علي جبر

احيائي ثانوية الهدى االهلية للبنين

 463.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2033

162042401125

فاطمه بسام عبد النبي ملوح

احيائي الخارجيات

 463.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2034

222042323298

مريم طالب كاظم حمودة

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 462.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2035

162052268005

رباب بشير موسى عبد علي

تطبيقي اعدادية غدير خم للبنات

 542.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

تطبيقي اعدادية االصمعي للبنين

 470.0جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية

2036

162051010101

مصطفى محمد فاخر قاسم

2037

162022238029

كوثر ابراهيم خلف داود

ادبي اعدادية االريج للبنات

 450.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2038

162022203005

المها محسن كاظم محسن

ادبي ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبنات

 442.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2039

162022172044

شهد معين كامل صافي

ادبي اعدادية الفواطم للبنات

 422.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2040

162022176036

غفران ثامر موسى عبود

ادبي اعدادية الهارثة للبنات

 411.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2041

162022212023

شهد حميد مصحب بديوي

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 404.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2042

162022209029

زهرة اسعد حسون حسين

ادبي اعدادية الشنقيطي للبنات

 403.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2043

162022401301

نور توفيق عبد الواحد خلف

ادبي الخارجيات

 385.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2044

162022220035

زهراء خليل حسون راضي

ادبي اعدادية حيفا للبنات

 384.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2045

162022208006

ايالف عبد الكريم غضبان خلف

ادبي اعدادية غزة للبنات

 383.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2046

162022169019

زهراء عباس ناصر بجاي

ادبي اعدادية المعقل للبنات

 380.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

صفحة  66من 567
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2047

162022458131

هدى عبد الكريم عبد زويد

ادبي ثانوية بحار االنوار للبنات

 380.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2048

162022283001

استبرق حسن علي حسين

ادبي اعدادية شمس الشموس للبنات

 378.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2049

162022223013

بركات علي بندر كريم

ادبي اعدادية البيان للبنات

 375.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2050

162022458090

غدير نوري عبدعلي جريح

ادبي ثانوية بحار االنوار للبنات

 374.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2051

162022210030

تقى فؤاد غالب كاطع

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 374.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2052

162022245059

ماري اتبينه غافل عويد

ادبي اعدادية العهد الزاهر للبنات

 372.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2053

162022238005

بدور هالل بدار غانم

ادبي اعدادية االريج للبنات

 372.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2054

162022254039

فاطمة عبد االمير علوان مزعل

ادبي ثانوية الشام للبنات

 371.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2055

162022287023

بتول عداي سالم عداي

ادبي ثانوية فاطمة الكبرى للبنات

 371.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2056

162022212017

زينب علي مجيد احمد

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 369.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2057

232022401007

اسماء عبد الحسين جبار نعيم

ادبي الخارجيات

 368.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2058

162022215071

يسرى مشتاق عبد الرزاق احمد

ادبي ثانوية النبأ للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2059

162022243058

يسرى خير هللا عفلوك عبد الكريم

ادبي ثانوية دجلة للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2060

162022217008

ام البنين محمد عبد الرضا عبيد

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2061

162022216001

اديان نسيم سكبان عبد العالي

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2062

162022401078

حنين غالب عبد الحليم عبد هللا

ادبي الخارجيات

 365.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2063

162022235054

هبه جاسب كاطع علوان

ادبي ثانوية هبة الرافدين للبنات

 365.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2064

162022295021

هدير ضيدان عباس حمود

ادبي ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبنات

 365.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2065

162022173028

سارة كاظم خضير مهدي

ادبي اعدادية المعالي للبنات

 364.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2066

162022243040

فاطمة كريم جري رحيمه

ادبي ثانوية دجلة للبنات

 364.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2067

162022164053

نبأ محمد لطيف يوسف

ادبي اعدادية كربالء المقدسة للبنات

 363.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2068

162022203012

رسل عماد عبد الخضر ياسين

ادبي ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبنات

 362.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2069

222022202023

فاطمه عادل رزاق عبادي

ادبي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 362.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2070

222022106034

زهراء عبد الواحد شريف فليح

ادبي اعدادية تونس للبنات

 362.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2071

162022401242

فاطمه عبد علي عبد الباري عبد علي

ادبي الخارجيات

 362.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2072

162022171031

زهراء صالح مهدي غضبان

ادبي اعدادية األبلة للبنات

 361.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2073

162022210082

فاطمة داود سلمان عودة

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 360.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2074

162022213031

شهد عالء قاسم عبد الحسن

ادبي ثانوية المرفأ للبنات

 360.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات
 360.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2075

162022254034

سارة عباس محمد زغير

2076

162042167028

فاطمة سالم مهوس مرزوك

احيائي اعدادية اليمامة للبنات

 424.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2077

162042235024

منار مأ مون عبد الكريم مجيد

احيائي ثانوية هبة الرافدين للبنات

 422.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

ادبي ثانوية الشام للبنات

صفحة  67من 567
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2078

162042227064

هدى اسعد عبدالواحد جابر

الفرع

المدرسة

المجموع
 417.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

احيائي ثانوية العلياء للبنات

2079

162042242014

زينب عباس محمد هاشم

احيائي اعدادية البتول للبنات

 415.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2080

252042170350

زينب صالح مهدي محمد

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 409.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2081

242042100066

زهراء كاظم جري جالب

احيائي اعدادية زنوبيا للبنات

 408.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2082

162042284002

امينة محمد عبد الدايم عبد هللا

احيائي ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنات

 405.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2083

242042117235

ليلى علي عارف خنفر

احيائي اعدادية يافا للبنات

 405.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2084

162042166006

حوراء رياض جاسم عبد هللا

احيائي ثانوية الكنوز النموذجية للبنات

 402.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2085

162042383234

نور الهدى عبد هللا فاضل كطافه

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 401.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2086

222042137015

تبارك علي ناصر ضيدان

احيائي اعدادية المروج للبنات

 399.0جامعة البصرة/كلية التربية للبنات

2087

282022088010

تبارك سباهي مولى كاظم

ادبي ثانوية رتاج الكعبة للبنات

 426.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2088

162021340052

علي محمد نوري عبادي

ادبي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 426.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2089

162022401119

زهراء صالح حسن جبر

ادبي الخارجيات

 424.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2090

162021352083

محمد تقي ابراهيم محمد

ادبي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 423.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2091

162021017065

هادي صالح هتر بريكط

ادبي اعدادية االكرمين للبنين

 413.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2092

162022270009

زهراء خالد عبد الرضا طاهر

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 409.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2093

162021352075

كرار حيدر حسين حسن

ادبي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 407.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2094

162021059003

الحسن علي حسن سعد

ادبي ثانوية الموانئ للبنين

 406.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2095

162022164025

دنيا نصيف جاسم برهان

ادبي اعدادية كربالء المقدسة للبنات

 404.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2096

162022194083

فاطمة محمد جاسم مهلهل

ادبي اعدادية الميقات للبنات

 403.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2097

162021400401

مرتضى فالح حبش خليف

ادبي الخارجيون

 402.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2098

162022203033

فاطمة عقيل حميد حسين

ادبي ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبنات

 401.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2099

162021061037

عباس عبد الستار عبد الباري عباس

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 401.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2100

162021074017

علي اسماعيل هاشم صدام

ادبي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 394.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2101

162022239014

دانة عادل ريسان جناح

ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

 391.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2102

162021123022

علي غازي فيصل كريم

ادبي ثانوية االلباب االهلية للبنين

 391.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2103

162022208022

ساره راشد مطر سماري

ادبي اعدادية غزة للبنات

 391.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2104

162022170007

تبارك عبد الستار رحيم جابر

ادبي اعدادية االندلس للبنات

 391.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2105

162021016004

احمد صالح عبد الكريم تايه

ادبي اعدادية السبطين للبنين

 390.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2106

162021017058

محمد قاسم شاكر كزكوز

ادبي اعدادية االكرمين للبنين

 387.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2107

162022230027

شيماء علي جبار علي

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 387.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2108

162021042047

علي حسن يوسف رحيم

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 386.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

صفحة  68من 567
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162022172034
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ادبي اعدادية الفواطم للبنات

 386.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2110

162021018001

احمد حمود سالم خليل

ادبي ثانوية الكنوز االهلية للبنين

 385.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2111

162022233008

بنين مرتضى علي حسين

ادبي اعدادية العباسية للبنات

 385.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2112

162021046089

موسى نعيم جبر محسن

ادبي اعدادية حمدان للبنين

 384.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2113

162022172050

فاطمه سعيد عبد الزهره محمد

ادبي اعدادية الفواطم للبنات

 384.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2114

162021097014

الليث محمد جاسم معارج

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 384.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2115

162021012036

علي مزهر عبد السادة يسر

ادبي اعدادية الطالئع للبنين

 384.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2116

162021021032

مجتبى محمد جاسم حمادي

ادبي اعدادية االمام الحسين للبنين

 383.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2117

162022381074

مها وليد محمود عبد الكريم

ادبي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 382.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2118

162022401060

تبارك سلمان داود سلمان

ادبي الخارجيات

 382.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2119

162021047009

احمد هاشم فهد جاسم

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2120

162021020121

مجتبى مزهر غالم الزم

ادبي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2121

162022283039

غسق علي نجم عبد هللا

ادبي اعدادية شمس الشموس للبنات

 381.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2122

162021056043

محمد عباس فاضل جاسم

ادبي اعدادية الحمد للبنين

 381.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2123

162022150026

زهراء مثنى شهاب حمد

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 380.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2124

162022173026

زينب ماجد عبد الجليل عبد الحسن

ادبي اعدادية المعالي للبنات

 380.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2125

162022180011

زينب يوسف عزيز عبد الرضا

ادبي ثانوية الزوراء للبنات

 379.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2126

162021014016

حيدر عماد كاظم فياض

ادبي اعدادية االجيال للبنين

 379.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2127

161922194012

اسراء موسى عبد االمام ثاني

ادبي اعدادية الميقات للبنات

 441.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2128

162021495036

حيدر فالح حبش خليف

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 377.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2129

161921362050

محمد رشيد زغير كمر

ادبي ثانوية المربد المسائية للبنين

 439.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2130

161921084009

محمد مصطفى شفيق حسن

ادبي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 438.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2131

162022217067

صفية عبد الحافظ محمد عبد الحافظ

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 375.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2132

162021352071

فرقان حامد ناصر احمد

ادبي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 375.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2133

162022246022

مريم خالد صادق خطاب

ادبي اعدادية بنت الهدى للبنات

 375.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2134

162022458107

لمياء نعمه حميد نعمه

ادبي ثانوية بحار االنوار للبنات

 374.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2135

162021096008

علي صباح نوري نديم

ادبي ثانوية الكفاح األهلية للبنين

 374.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2136

162022461002

تبارك حامد عدنان خلف

ادبي ثانوية االجتهاد االهلية للبنات

 374.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2137

162021030077

مصطفى سالم بغداد عليخ

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 374.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2138

162021077063

مسلم عقيل نعيم غضبان

ادبي اعدادية األعراف للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2139

162021400419

مصطفى سمير خنجر علي

ادبي الخارجيون

 373.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

صفحة  69من 567
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162021495075
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ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2141

162021014001

ابراهيم فاضل نصيف دخان

ادبي اعدادية االجيال للبنين

 373.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2142

162022177058

وعود صالح عبد الرضا مهدي

ادبي ثانوية المبادئ للبنات

 372.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2143

162022455014

زهراء عدي عبد جاسم

ادبي ثانوية المآثر للبنات

 370.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2144

162021083014

محمد قيس عبد رشم

ادبي ثانوية انوار البديع األهلية للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2145

162021030073

مرتضى جعفر صادق تركي

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 369.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2146

162021072027

مرتضى مدحت عباس عبد

ادبي ثانوية العراق الجديد االهلية للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2147

162021371063

عبد هللا عبد العزيز عبد اللطيف عبد العزيز

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 368.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2148

162022233010

رحاب عبد الواحد شبيب جبر

ادبي اعدادية العباسية للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2149

162022150059

نرجس وصفي طاهر عبد الساده

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 368.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2150

162021364032

سجاد نوري جاسب كردي

ادبي ثانوية الدير المسائية للبنين

 367.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2151

162022194021

تبارك اياد عابد خلف

ادبي اعدادية الميقات للبنات

 367.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2152

162021400422

مصطفى عبد االمير مهدي كمر

ادبي الخارجيون

 367.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2153

162022401258

لطيفه سلمان داود سلمان

ادبي الخارجيات

 366.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2154

162021352028

حسنين اسماعيل يوسف محبس

ادبي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2155

162021310060

منتظر مهدي وساف شهيب

ادبي ثانوية الصناديد المختلطة

 366.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2156

162021340066

محمد علي طارق ناجي شمخي

ادبي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2157

162022172007

اية محمد رحيم محمد

ادبي اعدادية الفواطم للبنات

 366.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2158

162021356014

رضا عويد حمدان ضمد

ادبي ثانوية سفوان المسائية للبنين

 366.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2159

162021041032

كاظم جواد كاظم محمد

ادبي اعدادية ذو النورين للبنين

 365.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2160

162022380003

ابتهال احمد مشحوت عداي

ادبي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 365.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2161

162021090006

محمد كريم مردان شنيت

ادبي ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنين

 364.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2162

162021092022

كرار عبد الحسين عبد االمام محمد

ادبي ثانوية المتنعمين للبنين

 364.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2163

162021056040

مؤمل جاسم محمد بوهان

ادبي اعدادية الحمد للبنين

 364.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2164

162021400298

كرم اياد عبد االمير حسن

ادبي الخارجيون

 364.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2165

162021097096

كرار رياض عبد الباقي عبود

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 364.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2166

162022239025

زينب محمد صبري ظاهر

ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

 363.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2167

162022164003

اركان الهدى منصور عبد الحسين ناصر

ادبي اعدادية كربالء المقدسة للبنات

 363.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2168

162021017020

حسين عباس صالح مهدي

ادبي اعدادية االكرمين للبنين

 363.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2169

162021350008

حسين اياد نصر زغير

ادبي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 363.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2170

162021311034

محمد مكي مهجر مزيد

ادبي ثانوية المسيرة المحمدية للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

صفحة  70من 567
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162021041033

كامل كاظم كامل ثجيل

الفرع
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ادبي اعدادية ذو النورين للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2172

282021010005

احمد كامل شالكه شغي

ادبي ثانوية علي الشرقي للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2173

162021027021

محمد احمد ابراهيم محسن

ادبي اعدادية القرنة للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2174

162022170020

زهراء عبد المنعم شياع كاظم

ادبي اعدادية االندلس للبنات

 362.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2175

162021097137

مهدي قاسم فاضل محمد

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2176

162021371037

حمزة خضير سفيح غليم

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 362.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2177

162041013017

علي حسن ناظم كامل

احيائي اعدادية الرسالة للبنين

 504.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2178

162042184045

براءة مازن فالح جخيور

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 490.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2179

162042280050

زينب حيدر صالح جاسم

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 423.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2180

282042064020

شهناز علي حسين حميدي

احيائي ثانوية سيناء للبنات

 420.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2181

162042401064

زهراء ثائر صبيح علي

احيائي الخارجيات

 418.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2182

162042401050

رؤى عادل هاشم محمد

احيائي الخارجيات

 417.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2183

162042283010

تبارك علي عبد الجبار عبد الرسول

احيائي اعدادية شمس الشموس للبنات

 416.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2184

162042401038

حنين ناظم فهد جاسم

احيائي الخارجيات

 415.0جامعة البصرة/كلية اآلداب

2185

162042165118

حوراء جاسم داخل شنيت

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 438.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2186

162042184235

مريم احمد عبد الكريم نابت

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 432.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2187

162042204041

زهراء احمد صبار ثجيل

احيائي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 407.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2188

162041076026

محمد عبد الكريم جعب عطيه

احيائي ثانوية االرتقاء االهلية للبنين

 404.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2189

162041352121

ميثم عبد العالي مويح عبود

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 402.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2190

162042333005

اسيا حامد قاسم عبد الرضا

احيائي ثانوية نور الجوادين االهلية للبنات

 398.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2191

202041259285

محمد محمود علي خليل

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 387.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2192

162042277018

نور الهدى عاشور ضاحي حنتوش

احيائي ثانوية الكرار للبنات

 385.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2193

162041357008

احمد علي فالح حسين

احيائي اعدادية العراق المسائية للبنين

 385.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2194

162051352022

احمد علي خلف محمد

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 420.0جامعة البصرة/كلية علوم البحار

2195

332042045021

هبة قاسم حسن خدر

احيائي ثانوية الموصل للبنات للنازحين

 605.0جامعة الموصل/كلية طب الموصل

2196

172042294114

زينب نزار زكي سعيد

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 604.1جامعة الموصل/كلية طب الموصل

2197

172041028054

حسون عمار حسون محمد

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 596.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

2198

172041400071

صالح صباح صالح احمد

احيائي الخارجيون  -ايمن

 594.0جامعة الموصل/كلية الصيدلة

2199

202052352008

رهان عبد الحكيم عبد هللا امين

تطبيقي ثانوية شنه للبنات دراسة كردية

 531.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة

2200

172051143024

عبد هللا حسن علي عبد المعين

تطبيقي اعدادية الشهاب للبنين

 524.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

2201

172051143029

عثمان يونس علي عبد المعين

تطبيقي اعدادية الشهاب للبنين

 512.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

صفحة  71من 567
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2202

172051024019

عبد الرحمن علي صالح سلطان

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

2203

172051026001

ابراهيم المامون عبد الهادي احمد

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 519.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2204

172051144030

عبيدة جمال عز الدين سلطان

تطبيقي اعدادية الشافعي للبنين

 480.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2205

172052371040

سراء انور عبدالنافع حسين

تطبيقي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 478.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2206

172051008114

مصطفى محمد خليل يونس

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 473.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

2207

172042285136

هبه وعد هللا عباس ابراهيم

احيائي اعدادية زينب للبنات

 577.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

القبول المركزي

 503.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني

2208

312042047166

مريم حسن هالل خلف

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 577.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2209

272041133007

حسين علي محمود كريم

احيائي ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنين

 532.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2210

312041024093

عبد هللا محمود عطية سهيل

احيائي النصر النموذجية للبنين

 526.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2211

172041007030

العباس فضل عيسى خضر

احيائي االعدادية الغربية للبنين

 524.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2212

172051402063

ياسر نجم الدين عبد عباس

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 469.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

2213

172051367002

اراس مقدام حسن جوقي

تطبيقي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 454.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

2214

172051351487

غانم عمار غانم عبد هللا

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 434.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

2215

192051011032

رسول مجيد حميد خابور

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 421.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

2216

312051003001

ابراهيم احمد عبد الكريم جرجيس

تطبيقي ثانوية سيوان للبنين

 420.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية

2217

142051023136

يوسف نادر مهدي جواد

تطبيقي إعدادية ابن رشد للبنين

 468.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

2218

172051024041

منيب احمد حسيب عبد

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

 458.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس

2219

172052244008

رفل محمد حازم علي

تطبيقي اعدادية بعشيقة للبنات

 427.0جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة

2220

172051351762

وليد خالد عزيز عبد القادر

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 559.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية

2221

172051100008

مصطفى محمود داود سليمان

تطبيقي ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنين

 557.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية

2222

172051351328

عبد الرحمن يوسف عيسى سالمين

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 570.0جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير

2223

172042286010

أمنيه ظافر منشد ذنون

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 560.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2224

172042086017

مريم عبدهللا منصور توما

احيائي ثانوية تلسقف للبنين

 552.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2225

172042293030

فاطمه فراس خالد عبد العزيز

احيائي ثانوية شهدة بنت االبري للبنات

 550.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2226

172042286041

امنه قحطان محمود سعيد

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 549.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2227

242042401082

هنادي فارس علي حسن

احيائي الخارجيات

 543.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2228

332042040071

صفا انور يونس عيدان

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 540.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2229

172042302021

افنان منذر عبد المنعم محمد

احيائي اعدادية حمص للبنات

 539.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2230

172042289022

اية ايهاب غانم عبد هللا

احيائي اعدادية االصمعي للبنات

 536.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2231

172051011051

عبد القادر حسين علي حسين

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 420.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2232

202052139043

كوثر مجيد محمود محمد

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 419.0جامعة الموصل/كلية العلوم

صفحة  72من 567
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القبول المركزي

 407.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2233

172052357103

زهراء ثامر عبد هللا شيت

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

2234

202051015017

سلوان عمار مصلح طلب

تطبيقي اعدادية الجواهري للبنين

 402.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2235

172052257012

ميس احمد حسين علي

تطبيقي ثانوية سد الموصل للبنات

 396.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2236

182051025008

محمد حسن خضر حسين

تطبيقي ثانوية المروءة للبنين

 394.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2237

171951007067

عبد هللا عماد الدين حامد علي

تطبيقي االعدادية الغربية للبنين

 455.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2238

172051350125

سعد رعد عويد حمش

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 390.0جامعة الموصل/كلية العلوم

2239

172041162020

محمد سعدون محمد احمد

احيائي ثانوية المعتصم باهلل للبنين

 503.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2240

172042357189

تبارك ايهاب احمد يونس

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 484.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2241

172041028182

محمد طه طالب شريف

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 480.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2242

182041065030

محمود ايوب عبد الجليل رومي

احيائي ثانوية الخانوكة للبنين

 467.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2243

172042294098

زبيده شامل جاسم عبد هللا

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 458.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2244

172041012059

محمد توفيق سمير سعيد

احيائي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 457.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2245

172041059050

طه عماد طه إبراهيم

احيائي اعدادية بعشيقة للبنين

 453.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2246

172041015007

احمد خالد محمد داود

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 453.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2247

172041016022

طه وعد هللا عبد االله طه

احيائي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 451.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2248

202041259219

كرم محمد طاهر حميد ولي

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 444.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2249

172042231142

زهراء صالح علي صالح

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 444.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2250

202041048140

محمد انور محمد عالو

احيائي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 440.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2251

172041087007

عمر رافع هاشم الياس

احيائي ثانوية الهدى االهلية للبنين

 439.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2252

172042401066

مروة سالم محمدطاهر ساعد

احيائي الخارجيات  -ايمن

 438.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2253

172042348014

بشرى دخيل حسين خلف

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 437.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2254

232041165006

حازم عبد االمير طالب كحط

احيائي ثانوية الرحمن المختلطة

 435.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2255

172041084005

احمد رعد محمود احمد

احيائي اعدادية تلكيف للبنين

 434.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2256

172041350016

احمد جدوع اسماعيل عبد هللا

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 431.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2257

182042255007

انوار مظهر تايه غزال

احيائي اعدادية االسحاقي للبنات

 430.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2258

192041359057

يوسف جمال رافع بدوي

احيائي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 430.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2259

172041012014

احمد عمار فيصل عبد هللا

احيائي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 430.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2260

192041058030

محمد نوري محمود ابراهيم

احيائي اعدادية السالم للبنين

 425.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2261

202041302024

احمد سامال جمال احمد

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 424.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2262

182041123023

محمد خضير خليل سالم

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 423.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2263

312042063035

رحمه عمر صعب خليفه

احيائي ثانوية النا االهلية المختلطة

 423.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات
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 423.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2264

232041254023

سجاد علي سلمان صالل

احيائي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

2265

172042403140

نور علي عبدالحميد محمد

احيائي الخارجيات  -ايسر

 423.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2266

242041029051

علي عقيل جالوي كاظم

احيائي اعدادية التآخي للبنين

 423.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2267

172041112030

عبد العزيز طه ياسين خضر

احيائي اعدادية ربيعة للبنين

 422.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2268

252042170347

زينب سالم عبد حسن

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 421.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2269

172041005062

محمد اسامة امين احمد امين

احيائي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 418.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2270

312041101011

يوسف خليل نعوم يوسف

احيائي ثانوية الرافدين للبنين

 415.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2271

192041013021

عبد الرحمن سعد موسى سلمان

احيائي اعدادية الفارس العربي للبنين

 415.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2272

172041068021

حيدر اسماعيل ابراهيم خليل

احيائي ثانوية منارة شبك للبنين

 415.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2273

272041007132

مصطفى محمد عبد العباس شالل

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 413.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2274

172041351745

محمد نهاد قاسم حميد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 412.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2275

222041310066

حسين نبيل صاحب عبد الرضا

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 412.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2276

172042268082

هاجر قيثار عبد الوهاب ابراهيم

احيائي ثانوية االوائل االهلية للبنات

 411.8جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2277

172041011018

احمد عصام فخري محمود

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 411.1جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2278

202041250021

الزبير فتاح ابراهيم صالح

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 411.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2279

202041299043

هدايت عماد هدايت محمد

احيائي اعدادية لورستان للبنين  -دراسة كردية

 410.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2280

272041400012

حسن فالح اعبيد جبح

احيائي الخارجيون

 410.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2281

172042256011

مارفينا اديب صليوا بولة

احيائي ثانوية القوش للبنات

 410.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2282

212042401121

هاجر حمد وسمي زيدان

احيائي الخارجيات

 410.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2283

172041021017

صالح محمد حامد حسن

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 409.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2284

202041005017

حسين عصام ناظم ولي

احيائي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 409.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2285

172041011066

زيد احسان خلف حسين

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 408.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2286

212041065076

علي ماجد موسى حسين

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 408.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2287

182041016048

طالل جبار حسين عفين

احيائي اعدادية الخصم للبنين

 407.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2288

172041083011

حسام عدنان فخري حسين

احيائي ثانوية بعويزة للبنين

 407.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2289

202041200013

ياسر تحسين صالح جمعه

احيائي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 407.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2290

202041262002

ابراهيم وليد عبد المجيد ولي

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 407.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2291

172042403117

ماريه حسين عمر شهاب

احيائي الخارجيات  -ايسر

 407.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2292

242042220280

رقيه احمد جمعه عزوز

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 406.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2293

172042289128

مريم خالد سعدي علي

احيائي اعدادية االصمعي للبنات

 406.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2294

172051080026

صهيب فتحي ادريس سعيد

تطبيقي اعدادية الرشيدية للبنين

 419.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

صفحة  74من 567
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 396.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2295

202051302065

محمد مجيد نجم الدين احمد

تطبيقي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

2296

172051402010

احمد نوفل محمود جاسم

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 391.0جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

2297

312041024054

زيد حازم عطية حسين

احيائي النصر النموذجية للبنين

 507.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2298

172042357165

ايه عبد الكريم نجم حسن

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 491.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2299

172041351376

عبد الرحمن علي يونس علي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 437.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2300

172042357302

رحمه ادريس حازم خلف

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 421.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2301

172042357420

زينب خالد جمال علي

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 414.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2302

172042357487

سجى جاسم عزو احمد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 414.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2303

172041008167

صهيب عمر عبد خطاب

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 413.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2304

172042371291

نورس عيدان محمد احميدي

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 410.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2305

172041002021

علي نضار علي حسين

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 410.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2306

182041140029

ميثم عبد هللا محمد عبد هللا

احيائي ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

 410.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2307

172042403003

آمنة سالم سعيد خضر

احيائي الخارجيات  -ايسر

 405.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2308

172042371245

مروة عيسى محمود عيسى

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 405.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2309

332042040042

ريم محمد صالح كمور

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 405.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2310

172041351307

سفيان طارق خلف حمو

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 405.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2311

172042357142

اية رافع بكر محمود

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 404.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2312

172041350281

ماجد صالح موسى محمد

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 404.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2313

172042357523

سماره عماد عبد الرزاق حسن

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 402.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2314

132042107131

منار محمد جعفر حسن

احيائي اعدادية يافا للبنات

 402.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2315

172041351190

حارث مهند محمد الياس

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 401.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2316

172041015022

امير علي حسين احمد

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 400.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2317

332042040089

قمر عبد النافع عبد القادر صالح

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 398.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2318

172041351895

ياسر خالد احمد خضر

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 397.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2319

172041362001

احمد حسين صالح غلب

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 395.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2320

172041143045

محمد نشوان عبد الكريم حمدون

احيائي اعدادية الشهاب للبنين

 395.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2321

172041402028

حسين سعدي خلف محمود

احيائي الخارجيون  -ايسر

 395.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2322

172042308042

هدى عقيل الياس خضر

احيائي ثانوية قره قوينلي للبنات

 394.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2323

212042144021

ساره صالح زيدان خلف

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 393.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2324

172041067003

ابراهيم رائد جميل ابراهيم

احيائي اعدادية برطلة للبنين

 393.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2325

172042357673

فاطمه محمد نجم احمد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 392.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها
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احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 392.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2327

172041350431

يونس عبد صالح احمد

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 391.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2328

172042357325

رحمه قتيبة هاشم فتحي

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 391.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2329

172042294115

زينب هشام محمد عبد هللا

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 391.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2330

172042288160

شيماء جمال عبد الجبار محمد

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 391.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2331

232042271258

رقية رسمي حمزة عبيد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 390.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2332

172042403035

براء رافع سالم احمد

احيائي الخارجيات  -ايسر

 389.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2333

172042357814

نور رافع محمد سعيد محمد أمين

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 387.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2334

172041351360

عبد الحكيم لقمان بديع ابراهيم

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 386.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2335

332041001117

يوسف محمد عبد هللا محمد

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 385.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2336

132041029059

محمد هشام مزيد احمد

احيائي اعدادية الصفا للبنين

 384.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2337

132041029028

خطاب عامر علي حمود

احيائي اعدادية الصفا للبنين

 383.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2338

172041008157

سيف دريد يحيى محمد

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2339

242041035111

قاسم حاكم فرحان معين

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2340

172042288241

نور زياد جواد محمود

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 381.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2341

172041003010

خالد احمد ابراهيم كرو

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 379.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2342

172042234001

اسماء عبد الحميد محمد خضر

احيائي ثانوية دار العلوم للبنات

 378.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2343

232042089029

حوراء حيدر جاسم فرمان

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 378.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2344

312042081095

سحر سعد نايف ابراهيم

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 377.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2345

312041070039

حامد احمد حامد فرحان

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 377.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2346

172041348036

طالل خلف حسين شيخو

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 377.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2347

172041351579

فادي مظفر يوسف رضا

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 376.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2348

142041203203

محمود شاكر ياس عسل

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 376.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2349

192041341073

صهيب ادهام علي عبد

احيائي اعدادية الراية المسائية

 376.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2350

172041351004

ابراهيم ثامر عبد هللا مجيد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 376.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2351

172041102030

عمر شوكت مصطفى اسماعيل

احيائي ثانوية مهد للبنين

 375.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2352

172042301005

آيات عرفات حسين عبو

احيائي اعدادية مؤتة للبنات

 374.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2353

112042070093

ضحى علي محمود علي

احيائي اعدادية االمال للبنات

 374.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2354

242041203101

حيدر نجاح كريم شمام

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 374.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2355

182041029026

محمد ليث وعد هللا عبد هللا

احيائي اعدادية الوطن للبنين

 374.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2356

182042163023

شهد رعد اسماعيل خلف

احيائي اعدادية الشرقاط للبنات

 373.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها
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احيائي اعدادية الزهور للبنات

 373.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2358

172042280029

براء بدر تايه حمدي

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 373.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2359

172041224061

يمان محمد محمود احمد

احيائي اعدادية االخوة للبنين

 373.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2360

172041003024

لهيب عبد هللا هلوش خضر

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2361

182041049001

احمد باسم حسن خلف

احيائي ثانوية الملوية األهلية للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2362

172041350111

خليل محمد عالوي هايس

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2363

182041016007

احمد غالب احمد صالح

احيائي اعدادية الخصم للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2364

172042314060

مريم نواف محمد عوده

احيائي اعدادية سومر للبنات

 372.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2365

172051008064

عبد الهادي مثنى محمد صالح مهدي

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 394.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2366

172051351386

عثمان مال هللا احمد خليف

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 385.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2367

172052328008

منار اكرم محمد عبد القادر

تطبيقي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 380.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2368

212051005019

عمر داود سالم طعمة

تطبيقي اعدادية المعارف للبنين

 378.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2369

172052357257

يمامه عمر علي شاكر

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 376.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2370

172051351093

احمد ياسر عبد محمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 373.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2371

172051351727

مقداد خالد ثامر ذنون

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2372

182051331012

سيف هللا ناظم مرعي حسن

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 369.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2373

172052357124

ساره حازم طارق عبد المجيد

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2374

312051024040

علي عبد عناد عيدان

تطبيقي النصر النموذجية للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2375

172052294014

رسل مثنى محمد رشاد محمود

تطبيقي اعدادية الطالئع للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2376

172051351779

يوسف سعيد هالل حمدي

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2377

172051027021

جالل ناصر ابراهيم علي

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2378

142051049023

محمد كريم عبد الحسن خليف

تطبيقي اعدادية ابن خلدون للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2379

292051005023

حسين عبد االمير عطيه سفاح

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2380

172051011054

عبد هللا بشار خليل محمود

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2381

172051351408

علي راشد حمدون ذنون

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2382

192051343092

علي محمد جاسم حمادي

تطبيقي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2383

172051001018

محمد نواف عزيز جاسم

تطبيقي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 361.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2384

172051351365

عبد هللا عمر فاروق يونس

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2385

172051350373

يوسف سعد احمد مرعي

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2386

182051029010

عبد الرحمن كوثر سعدي شهاب

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2387

202051007007

سراج عوفي رجب عبد هللا

تطبيقي اعدادية الفرات للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها
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ادريس محمد صابر حمه باش

الفرع

المدرسة

المجموع

تطبيقي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2389

182051361021

محمد ربيع فيصل صبحي

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2390

102051013144

مصطفى معد مرضي مطر

تطبيقي اعدادية الخضراء للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2391

172051351679

مصطفى ثامر خليل احمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2392

202051259034

انس عبد الحميد عبد المجيد ابراهيم

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2393

242051203173

مصطفى احمد حسن حميدان

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها

2394

172021351034

احمد عبد هللا احمد حسين

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 458.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

2395

172021114043

محمد عبد الباري احمد حسن

ادبي اعدادية البرغلية للبنين

 423.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

2396

172051124016

ذو الفقار محمد علي محمد

 452.0جامعة الموصل/كلية الحقوق

تطبيقي اعدادية الفرقان للبنين

2397

172021400210

مشعان خلف عذاب شاهر

ادبي الخارجيون  -ايمن

 399.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2398

332021052006

فرات داود جندي سليمان

ادبي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 384.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2399

312021009020

عبد الجبار نجدت عبد الجبار يحيى

ادبي اعدادية االمين للبنين

 367.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2400

312022081036

لمى هاتف ابراهيم علوان

ادبي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2401

312021063008

مهند محمد صالح محمود

ادبي ثانوية النا االهلية المختلطة

 365.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2402

112021400059

سيف سهير احمد خليل

ادبي الخارجيون

 363.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2403

202021301012

زيروان حسين محمد امين زينل

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 361.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2404

172042256014

نيرا سمير شمعون منصور

احيائي ثانوية القوش للبنات

 468.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2405

172041228034

كه يوان عارف بايز حبيب

احيائي ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنين

 429.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2406

172042237129

مريم عمار لطيف محل

احيائي اعدادية اليمن للبنات

 412.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2407

172041013006

حكم انمار وليد ماجد

احيائي ثانوية العراق األهلية للبنين

 407.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2408

332041052032

زياد جندي اسماعيل جندي

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 403.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2409

172042320005

دالل وليد خضر جادر

احيائي ثانوية الفردوس االهلية للبنات

 397.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2410

212041038002

أنس احمد علي حسين

احيائي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 396.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2411

172041402027

حسن علي سعيد احمد

احيائي الخارجيون  -ايسر

 395.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2412

172041028084

سيف مهند طارق ابراهيم

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 394.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2413

172051084021

محمد حازم امين موسى

تطبيقي اعدادية تلكيف للبنين

 408.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية

2414

172041011127

عمر رائد يحيى ذنون

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 586.0جامعة الموصل/كلية التمريض

2415

172042224016

رحمه لقمان داود عباس

احيائي اعدادية االخوة للبنين

 576.0جامعة الموصل/كلية التمريض

2416

172042238004

االء سالم خليف مصطفى

احيائي ثانوية حمام العليل للبنات

 575.0جامعة الموصل/كلية التمريض

2417

172042267046

صفية اسعد سلمان خلف

احيائي ثانوية الفراتين للبنات

 574.0جامعة الموصل/كلية التمريض

2418

172042294141

سما سفيان احمد محمود

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 572.0جامعة الموصل/كلية التمريض
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المجموع
 512.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2419

172042299044

سفانه نجم عبد هللا شيت

احيائي ثانوية القادسية للبنات

2420

172041402070

علي عباس داؤد حسين

احيائي الخارجيون  -ايسر

 493.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2421

242042114181

طيبه عماد حمزه محمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 479.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2422

172041064010

جمال سالم حسين ناصر

احيائي اعدادية الوركاء للبنين

 467.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2423

172042272033

مريم صباح ولي قنبر

احيائي ثانوية منارة شبك للبنات

 453.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2424

172042288186

غفران عاصم سعيد حسن

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 441.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2425

172041402107

مصطفى فواز عزيز احمد

احيائي الخارجيون  -ايسر

 440.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2426

172042280102

عبير عدنان احمد حسن

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 431.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2427

202041302018

ابراهيم محمد حويز عمر

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 430.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2428

172042280090

صبا راكان عادل محمد

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 424.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2429

182041036022

حسام عواد عبيد عيسى

احيائي اعدادية العاصفة للبنين

 423.0جامعة الموصل/كلية الطب البيطري

2430

172041017012

احمد راكان ابراهيم محمد

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 446.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2431

312042047110

سجى صالح احميد حديد

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 368.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2432

172042357354

رفل احمد محمود احمد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 367.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2433

172042403147

هاله وعدهللا سعدي عبدهللا

احيائي الخارجيات  -ايسر

 366.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2434

172042371045

اهله عبد الرحمن صالح يونس

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2435

172042371235

فاطمه يوسف خضر اسماعيل

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2436

172041111024

عبد هللا ذياب عماش نويران

احيائي اعدادية عوينات للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2437

172042357256

دالل احمد حميد صالل

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 362.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2438

182041035068

عبد الودود مهدي صالح محمود

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2439

172042301052

شهد ياسر حسين علي

احيائي اعدادية مؤتة للبنات

 362.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2440

182042339006

تيسير سفيان طالب يحيى

احيائي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 361.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2441

332042070073

مها يوسف صالح محمد

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 361.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2442

102041029028

عبد الرحمن مشاري خميس حواس

احيائي اعدادية الداودي للبنين

 361.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2443

172041028032

انس خالد غانم مجيد

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2444

172041080128

يوسف احمد يونس يوسف

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2445

172042357076

اسماء عصام هاشم فتحي

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 360.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2446

172041027065

عوف عبد الرحمن عزيز حمودي

احيائي اعدادية النيل للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2447

172051362014

عبدالستار غريب احمد منصور

تطبيقي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 384.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2448

172052231028

مريم طه توفيق طه

تطبيقي اعدادية قرطبة للبنات

 367.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2449

172051143021

عبد هللا احسان سلطان حاجم

تطبيقي اعدادية الشهاب للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

صفحة  79من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

2450

182051340007

سعد محمد اسماعيل عبد هللا

الفرع

المدرسة

تطبيقي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

المجموع
 360.0جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات

2451

182021038018

محمد ابراهيم جايد حبيب

ادبي ثانوية احمد بن حنبل للبنين

 446.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2452

172021143006

سلطان احمد متعب دويش

ادبي اعدادية الشهاب للبنين

 412.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2453

192021352042

مهند عبد الستار شاحوذ فدعوس

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 401.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2454

172021224007

صالح حسن محمد خليل

ادبي اعدادية االخوة للبنين

 400.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2455

172021351076

اسالم سعد حازم علي

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 399.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2456

172021402052

زياد طارق حسين علي

ادبي الخارجيون  -ايسر

 393.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2457

172021090003

احمد فرحان صبار رحيل

ادبي ثانوية ابو خشب للبنين

 388.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2458

172021400178

محمد ادريس محمدشيت محمد

ادبي الخارجيون  -ايمن

 382.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2459

332022063013

فطومه سعد خليل ابراهيم

ادبي ثانوية كبرتو المختلطة للنازحين

 380.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2460

212021272139

نزار صالح مصحب نصيف

ادبي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 379.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2461

172022267013

رحمه محمد خلف جاسم

ادبي ثانوية الفراتين للبنات

 378.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2462

172021067009

حسين علي محمد احمد

ادبي اعدادية برطلة للبنين

 375.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2463

172021012001

ابراهيم اسماعيل ابراهيم فاضل

ادبي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 375.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2464

172022237031

نور سليمان محمود علي

ادبي اعدادية اليمن للبنات

 375.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2465

192021346009

أحمد قاسم محمد حمود

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 373.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2466

292021155001

أيمن رياض جريمخ علي

ادبي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 373.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2467

162021357117

علي جابر كاظم طارش

ادبي اعدادية العراق المسائية للبنين

 371.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2468

172021400207

مروان سليمان حسن احمد

ادبي الخارجيون  -ايمن

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2469

212021001050

محمد ثامر داود سلمان

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2470

102021400167

ياسر بشار حواس منيف

ادبي الخارجيون

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2471

192021350041

حسام خليل صالح سمير

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2472

172021402117

مؤمن عبدالقادر يوسف احمد

ادبي الخارجيون  -ايسر

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2473

192021036032

عثمان عبدالرحمن محمد صالح

ادبي ثانوية الخلفاء للبنين

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2474

172021090001

احمد حماد حضيري خفيف

ادبي ثانوية ابو خشب للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2475

192022401039

رنين جاسم محمد علي

ادبي خارجيات

 362.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2476

172021362017

عبد الرحمن محمد سائر نجم

ادبي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 362.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2477

182021350120

محمد علي احمد علي

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 361.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2478

182021091004

عبد العزيز عايد جاسم محمد

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 361.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2479

192021072016

ياسر محمد ظاهر فرحان

ادبي اعدادية االنوار المحمدية للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2480

182021091012

ليث صباح جاسم محمد

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد
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2481

172021366076

فارس سعيد موسى صالح

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين
ادبي اعدادية البتول للبنات

المجموع
 360.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد
 360.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2482

112022072082

غفران عبدالوهاب عبدعلي ذياب

2483

172042367008

داليا حسن اوصمان سعيد

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 439.1جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2484

172042348039

سندس برجس سوسو خلف

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 438.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2485

172041351489

علي سالم علي حسين

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 427.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2486

172042232149

نور علي حسن وريد

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 425.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2487

172041067056

محمد ابراهيم خضر عباس

احيائي اعدادية برطلة للبنين

 424.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2488

172041121015

حسين عدنان تقي حسن

احيائي اعدادية الجزيرة للبنين

 410.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2489

172041068015

حسين حيدر أحمد رضا

احيائي ثانوية منارة شبك للبنين

 405.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2490

312042038034

شهد لؤي صالح الدين صالح

احيائي ثانوية سيوان للبنات

 401.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2491

172042323006

رغد خالد احمد يوسف

احيائي ثانوية الباشا االهلية للبنات

 399.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2492

332041056084

نائف سيدو جردو شفان

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 399.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2493

172041028219

ياسر عمار شهاب احمد

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 399.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2494

202042124034

ايمان جاسم عاصي محمود

احيائي اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

 397.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2495

172041351860

نبهان هيثم سهيل عبد القادر

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 396.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2496

102042120027

جواهر رافع محل خلف

احيائي اعدادية اجنادين للبنات

 395.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2497

172041157016

مصطفى ظافر محمد عزيز

احيائي ثانوية الرافدين األهلية للبنين

 395.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2498

172041019025

عيسى صالح اشكر عبد

احيائي أعدادية االمين للبنين

 395.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2499

202041362006

بيوار ميكائيل ميرعزيز اجل

احيائي ثانوية شوان المختلطة  -كردية

 395.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2500

172041351355

عبد الباسط احمد عبد االله عبد الرزاق

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 394.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2501

312041024141

مؤمن منهل عبد الغني شيت

احيائي النصر النموذجية للبنين

 393.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2502

332042052001

احالم ميرزا كنعان غانو

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 393.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2503

172042289109

طيبة محمد سليمان ذنون

احيائي اعدادية االصمعي للبنات

 390.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2504

262042083059

شهد موسى حامد حسين

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 390.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2505

172041008414

مهند رعد عبد هللا محمد

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 390.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2506

332042040117

نجالء فرحان مصطفى محمد صالح

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 389.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2507

172041351794

مصطفى حسين علي خلف

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 388.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2508

172041351220

حسن ماهر حيدر حسن

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 388.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2509

172041351330

صقر هاني داود سليمان

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 386.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2510

172041400066

سليمان خديدة كجوج حسين

احيائي الخارجيون  -ايمن

 385.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2511

192041341199

نورس جمعه زيدان خلف

احيائي اعدادية الراية المسائية

 384.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  81من 567
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202042335042
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احيائي ثانوية استيره للبنات -دراسة كردية

 384.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2513

172041364059

مؤمن نشوان جمال عبد هللا

احيائي ثانوية المنار المسائية للبنين

 383.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2514

332042038010

ريم نشوان محمد طاهر عبد الرحمن

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 382.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2515

172041020083

كرم غازي علي احمد

احيائي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2516

172041081003

احمد محمد علي فاضل علي

احيائي ثانوية القبة للبنين

 381.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2517

202042344188

هازه كمال نادر كريم

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 379.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2518

172041008293

ليث احمد محمود محمد

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 379.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2519

182042140004

بلسم سليمان كنوش حمد

احيائي ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

 379.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2520

172042231183

سدره رعد اسماعيل محمود

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 378.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2521

172041026120

محمد رفعت ابراهيم عطيه حسين

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 377.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2522

172041368005

تركي عيدو عمر خلف

احيائي ثانوية سنوني المسائية المختلطة

 376.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2523

172042323009

عائشه مزاحم محمد سعيد محمد علي

احيائي ثانوية الباشا االهلية للبنات

 376.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2524

132041052019

مصطفى احمد عباس كاطع

احيائي ثانوية العلوم للبنين

 376.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2525

332041056055

صباح فالح حسن جيان

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 375.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2526

182042172047

مالك محمود علي فرحان

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 375.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2527

202042355055

شونم نوزاد محمد نوري

احيائي اعدادية شيرين للبنات دراسة كردية

 374.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2528

202041259036

احمد عبد هللا محمود علي

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 374.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2529

332041001068

عبد هللا نايف فهد مشعان

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 374.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2530

172041367009

حسين بركات جندي حسين

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 374.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2531

102041043058

محمد أيمن سعد هللا عبد الكريم

احيائي اعدادية التفوق األهلية للبنين

 373.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2532

212041272292

مهدي نجاح هاشم عبد هللا

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 373.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2533

172041227013

يزن طالل صالح علي

احيائي ثانوية الفراتين االهلية للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2534

202042261005

رسل حسين عبد هللا حسين

احيائي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2535

172041011157

محمد طاهر محمود محمد طاهر ذنون

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2536

272041154076

سمير عزام ناظم عبد الهادي

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2537

202041303135

كارزان امين جبار محي الدين

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2538

172042274077

منار باسل رجب ذنون

احيائي اعدادية ابن االثير للبنات

 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2539

172042401076

ندى حبيب عباس جاسم

احيائي الخارجيات  -ايمن

 371.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2540

182041009042

علي مصطفى ابراهيم مصطفى

احيائي ثانوية ابن خلدون للبنين

 371.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2541

172042277105

وفاء جمعة عبد هللا احمد

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 371.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2542

172042357233

خديجه شهاب أحمد رؤوف

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 371.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  82من 567
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احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2544

122041205059

محمد سالم رسول ابراهيم

احيائي ثانوية الطارمية المسائية للبنين

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2545

172042329016

ندى ضاري عبد النافع عبد الحكيم

احيائي ثانوية التميز االهلية للبنات

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2546

212041002163

موسى رائد مقبل احمد

احيائي اعدادية الخالص للبنين

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2547

182041016025

خالد احمد خالد موسى

احيائي اعدادية الخصم للبنين

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2548

202042160040

رؤيا فاضل حسين حسن

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2549

172041351546

عمر عيدان مشعل نايف

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2550

172042267045

صفا عبد حمد خلف

احيائي ثانوية الفراتين للبنات

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2551

172041348064

ناجي حسن حجي مراد

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2552

312041024126

فضل هللا محمد عثمان قاسم

احيائي النصر النموذجية للبنين

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2553

202042364018

شيالن ساالر محمد عبد هللا

احيائي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2554

202042250003

اسراء عدنان محمد حسن

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2555

172041026134

محمد فارس محمد شيت خضر

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2556

182041070040

محمد حميد لبن حبيب

احيائي اعدادية الزبير بن العوام للبنين

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2557

172041028226

يوسف عبد الرحمن حازم عبد الرحمن

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2558

172042357402

زهراء سمير محمد حسين

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2559

172041350411

ياسر محمد علي اصغر محمد علي

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2560

182041005026

عمار خالد فيصل عبد الجبار

احيائي اعدادية الضلوعية للبنين

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2561

202041311057

محمد عرفان عبد هللا محمد نور

احيائي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2562

192041347020

داود سمير خيري داود

احيائي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2563

182041014015

عبد هللا محمد جواد حمد

احيائي اعدادية االمين للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2564

192041041028

عبد القادر علي محمد جاسم

احيائي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2565

212041005114

عمر محمد نوري حسين

احيائي اعدادية المعارف للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2566

182041329001

ابراهيم اكرم حمد عظيم

احيائي ثانوية الجرناف المسائية المختلطة

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2567

192042223009

لطفيه مهيدي صالح مهنا

احيائي ثانوية العبور للبنات

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2568

172042300079

والء محمد احمد عبودي

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2569

172041064036

علي عبد هللا فتحي سلطان

احيائي اعدادية الوركاء للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2570

172041402009

احمد عبدالكريم محمد شعبان

احيائي الخارجيون  -ايسر

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2571

232041019024

امير فالح حسن جاسم

احيائي اعدادية الهاشمية للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2572

332042062002

أيه وليد مرزه مرزه

احيائي ثانوية زاخو المختلطة للنازحين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2573

182041141098

نصيف هاشم جاسم ظاهر

احيائي اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد
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احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنين

المجموع
 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2575

172041353018

ايمن عدنان تقي حسن

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2576

202041305019

عمر قارمان محمد امين مصطفى

احيائي اعدادية الشورجة للبنين  -كردية

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2577

322041060065

محمد منتصر فارس محمد يونس

احيائي ثانوية جيا المسائية للبنين

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2578

172042231179

سجى باسم محمود خضر

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2579

212041043042

مصطفى رعد فرحان صالح

احيائي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2580

172042283021

ايه عبد الكريم محمود ياسين

احيائي اعدادية الكفاح للبنات

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2581

172042403130

نادية ناظم كامل عزيز

احيائي الخارجيات  -ايسر

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2582

202041255019

عبد النور احمد حسين محمود

احيائي ثانوية الزاب المسائية المختلطة

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2583

212041209005

حسن عدنان مهدي حسن

احيائي ثانوية السهول المختلطة

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2584

181941036049

عيسى طارق محمود خدري

احيائي اعدادية العاصفة للبنين

 427.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2585

182042165023

ندى غانم عبدهللا هويدي

احيائي ثانوية السيدة نفيسة للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2586

171942252078

فاطمه علي نقي فاضل الياس

احيائي اعدادية المحمرة للبنات

 427.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2587

242041203274

محمد خليل حميد دايم

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2588

202042139040

دعاء علي حسن كاظم

احيائي ثانوية البيداء للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2589

312041070102

عبد الوهاب طارق عبد حربي

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2590

262042083052

ساره رزاق احمد شهاب

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2591

242041203324

مصطفى انور صالح جار هللا

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2592

172041351221

حسن محمد سالم حسين

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2593

312041012027

ياسر محمد فنجان صبري

احيائي ثانوية اربيل للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2594

182042181015

حوراء عقيل عباس بكتاش

احيائي اعدادية طوز للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2595

182041330007

عبد الرحمن جاسم محمد خلف

احيائي ثانوية البوجواري المسائية المختلطة

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2596

182042212002

دعاء عبد هللا احمد عباس

احيائي ثانوية الخيام للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2597

172042235092

شهد حسن عبد الرزاق محمود

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2598

332041051066

علي اسماعيل حسن حجي

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2599

172042371227

غفران محمد حسن محمد

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2600

202041255031

محمد غرب حسين خلف

احيائي ثانوية الزاب المسائية المختلطة

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2601

172042277040

رحمة مهند محمود خليل

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2602

242041251103

ياسر ماجد حسن واوي

احيائي ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2603

232041251435

مرتضى جبار كاظم عبادي

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2604

202041200004

خطاب محمد فاضل صالح

احيائي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  84من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

2605

172041350164

صالل امنيس صالل دخيل

الفرع

المدرسة

المجموع

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2606

172042367013

زينب مزعل حسن احمد

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2607

172042357612

عائشه محسن ابراهيم ناصر

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2608

202041377001

ئاراس قانع شكور محمود

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2609

172041112013

دواس عيفان سحاب مطر

احيائي اعدادية ربيعة للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2610

172041149011

جمال سليمان حسن عمر

احيائي ثانوية العراق الثانية للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2611

182041111003

رمضان رعد مكي علوان

احيائي ثانوية التعاون للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2612

172042256002

بيداء سيفدين عيسى حمد

احيائي ثانوية القوش للبنات

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2613

322041060004

احمد رعد عبد هللا كاظم

احيائي ثانوية جيا المسائية للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2614

172041028205

مصطفى فصيح رشيد محمد امين

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2615

182041058014

سعدون نزال محمود حسن

احيائي ثانوية الرماح العوالي للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2616

172041103058

ماهر خلف ذنون حبيب

احيائي اعدادية زمار للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2617

212042109074

فاطمه عقيل عدنان محمد

احيائي اعدادية الحجرات للبنات

 363.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2618

102042104013

منار مظفر عبد الرزاق عيسى

احيائي ثانوية االيالف للبنات

 363.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2619

192041011011

احمد عبد هللا احمد صميط

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2620

332052038007

مريم منير ابراهيم فتوحي

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 413.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2621

172051054004

اشرف رياض ناظم عبدهللا

تطبيقي ثانوية القمة االهلية للبنين

 392.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2622

172051351488

غيث ادهام عبد السالم عبد الواحد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 389.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2623

172051199011

نور الدين ربيع توفيق خليل

تطبيقي ثانوية القادة االهلية للبنين

 387.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2624

172052321015

ندى نبيل محمد عبد هللا

تطبيقي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 382.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2625

172051351366

عبد هللا فتحي نجيب احمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 381.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2626

172051227012

مصطفى عمار جاسم محمد

تطبيقي ثانوية الفراتين االهلية للبنين

 380.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2627

172051028004

ابراهيم محمد نجم عبد هللا

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 379.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2628

182051144009

عمار ابراهيم نصيف عبد

تطبيقي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 378.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2629

172051028061

عبد هللا معن محمد شاكر خليل

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 377.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2630

332051001053

يوسف مهنا رفعت شاكر

تطبيقي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 377.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2631

182051029018

محمد ادريس سليمان خليل

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 375.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2632

182051361020

محمد بدر جواد حسين

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 373.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2633

182051361013

صفاء هيالن شجاع شضيف

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 373.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2634

182051089001

أبراهيم خالد ابراهيم عواد

تطبيقي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 373.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2635

182051343005

احمد مخلص خير هللا علي

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 373.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  85من 567
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 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي ثانوية آشور للبنين

2637

182051331024

محمد سعد سالم عبد

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2638

172051011083

محمد اسعد فيصل خطاب

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 372.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2639

172051028132

همام محمد ابراهيم علي

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 371.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2640

182051003027

همام مجيد صالح قدوري

تطبيقي اعدادية الدور للبنين

 371.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2641

182051103007

رامي سالم عمر مصلح

تطبيقي ثانوية قلعة اشور للبنين

 371.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2642

172051011067

علي جودت غدير طه

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2643

182051351005

سعد رباح حسين حاجي

تطبيقي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2644

172051020060

محمد اياد عبد الفتاح عبد الجبار

تطبيقي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2645

202052345022

روشنا عثمان محمد حسن

تطبيقي اعدادية نيركز للبنات دراسة كردية

 370.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2646

172052268005

هاجر يحيى موفق يحيى

تطبيقي ثانوية االوائل االهلية للبنات

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2647

192051106009

ايمن بهاء رمضان عواد

تطبيقي اعدادية البخاري للبنين

 369.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2648

192051020069

قاسم مناور جزه شبيب

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2649

172052357248

هند عبد الواحد احمد مولود

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2650

222051259004

حسين سعيد اسماعيل عبد المهدي

تطبيقي ثانوية بابل المختلطة

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2651

182051067002

احمد جاسم احمد خضر

تطبيقي ثانوية النهرين للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2652

182051332055

عطاف ادريس صبار جاسم

تطبيقي ثانوية بيجي المسائية

 368.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2653

172052321007

ساره رافع عبد الرزاق عبد هللا

تطبيقي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2654

172051028107

محمد ناصر ثامر ناصر

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 367.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2655

182051037001

اجدر ليث محمد عبد هللا

تطبيقي اعدادية طوز للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2656

172052274009

جواهر احمد خالد محمود

تطبيقي اعدادية ابن االثير للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2657

182051361019

علي طه عثمان روضان

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 366.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2658

212051278008

انس شالل حبيب داود

تطبيقي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2659

312051009048

عمر محمد عطيه احمد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2660

292051025047

علي عبد الرحمن محمد سهر

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2661

202051304095

محمد هاوري كريم مولود

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2662

172051023010

الحسن زياد عزيز قادر

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 365.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2663

172051366147

مصعب عبد الجبار محمود بالل

تطبيقي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2664

182051319007

سلوان محمد حامد محمد

تطبيقي ثانوية المهند المختلطة

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2665

192051304027

يوسف حامد عوده عبيد

تطبيقي ثانوية النهروان المختلطة

 364.0جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد

2666

172042290012

ازهار عبد خليل ابراهيم

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 525.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  86من 567
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2667

172041351236

حسين مظهر شاكر احمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 521.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2668

172042231156

زينب محمد حامد حسين

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 517.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2669

172041402068

علي حسن علي عبوش

احيائي الخارجيون  -ايسر

 514.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2670

172041007057

حميد عبد اللطيف ابراهيم احمد

احيائي االعدادية الغربية للبنين

 512.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2671

172042289078

زينب شامل يوسف محمد

احيائي اعدادية االصمعي للبنات

 508.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2672

172042403154

هالت إبراهيم محمد حمود

احيائي الخارجيات  -ايسر

 505.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2673

172042251053

راما عماد جميل ياسين

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 502.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2674

172042235045

دنيا شهاب احمد فتحي

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 497.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2675

172041364051

عمر غازي حسن عباوي

احيائي ثانوية المنار المسائية للبنين

 496.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2676

172042357409

زهراء فوزي جميل سلطان

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 496.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2677

172041080059

عبد القادر ياسين اسماعيل عبد هللا

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 495.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2678

172041098023

عبد السالم احمد يونس احمد

احيائي ثانوية فايدة للبنين

 494.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2679

172042357167

ايه موفق حامد امين

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 489.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2680

332041051046

سامان داود قاسم مراد

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 479.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2681

172041402099

محمد فائق محمد سامي

احيائي الخارجيون  -ايسر

 477.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2682

172041067034

عباس فتح هللا جميل خليل

احيائي اعدادية برطلة للبنين

 467.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2683

172042286255

نور عبد الرحمن حميد خضر

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 467.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2684

172042362027

رحمه موسى صالح مخلف

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2685

172041008284

فرحان محمد خلف صالح

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 465.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2686

172042299078

هدى ابراهيم محمود محمد

احيائي ثانوية القادسية للبنات

 463.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2687

172042371088

حنان محمد احمد عبوش

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 463.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2688

172042357507

سراب فاضل حسين علي

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 463.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2689

172042297012

اسراء محمد مصطفى جعيف

احيائي اعدادية اشبيلية للبنات

 461.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2690

172041017114

عبد هللا نجم عبد الرزاق حامد

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 459.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2691

332041070019

حسين طاهر مصطفى عمر

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 459.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2692

172041124041

حسين ادريس رضا حمزة

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 458.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2693

172042280103

عواطف غانم مصطفى رجب

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 458.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2694

172041118071

مصطفى عبد هللا عبد الرحمن خضر

احيائي اعدادية تلعفر للبنين

 455.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2695

332041070091

مصطفى فتحي خضر حاجي

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 454.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2696

182041038027

محمد موفق محمد حديد

احيائي ثانوية احمد بن حنبل للبنين

 454.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2697

332041051110

يوسف علي محمد جميل حمزة

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 451.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  87من 567
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احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 451.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2699

172042283051

زينة هيثم جبر حميد

احيائي اعدادية الكفاح للبنات

 451.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2700

172041402086

كهالن صباح خلف حسين

احيائي الخارجيون  -ايسر

 450.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2701

172042401088

هند حسن ابراهيم اعبيد

احيائي الخارجيات  -ايمن

 448.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2702

172052290003

اسراء حسن حامد حسن

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 504.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2703

172051350155

عبد الحميد لقمان محمود محمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 498.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2704

172051400026

صالح طامي علي جديع

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 466.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2705

172052301036

فاطمه خالد حسين حجي

تطبيقي اعدادية مؤتة للبنات

 460.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2706

172052403019

رؤى فاضل رجب محمد

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 460.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2707

172052237042

هاله مهند علي حسين

تطبيقي اعدادية اليمن للبنات

 458.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2708

172051351761

وليد خالد حسين مراد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 456.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2709

172052371045

صفا يونس احمد عبدهللا

تطبيقي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 455.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2710

172051080016

خضير محمد حسن محمود

تطبيقي اعدادية الرشيدية للبنين

 442.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2711

172052262004

رحمه بسام فاضل ذنون

تطبيقي ثانوية دار المعرفة األهلية للبنات

 439.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2712

172052237005

اماني نبيل زهير عز الدين

تطبيقي اعدادية اليمن للبنات

 421.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2713

172051020036

طه اسامة عدنان يوسف

تطبيقي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2714

172051024010

زكريا بشار سالم احمد

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2715

272051152052

غزوان رشيد عزال عبد الساده

تطبيقي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2716

172051351596

محمد عبد السالم صديق حامد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 413.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2717

162051136012

عصام جاسب حيدر فاضل

تطبيقي اعدادية الحشد المقدس للبنين

 410.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2718

172052357044

ايه مظفر طه فتاح

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 404.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2719

172052302004

ايمان ماهر سعد هللا محمود

تطبيقي اعدادية حمص للبنات

 400.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2720

312051003029

يوسف اردان مردان احمد

تطبيقي ثانوية سيوان للبنين

 398.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2721

282051005021

سجاد باسم كامل فياض

تطبيقي ثانوية السالم للبنين

 395.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2722

172052232008

رحاب جاسم جليل جرجيس

تطبيقي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 391.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2723

172051002017

محمد ابراهيم قاسم مطلك

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 391.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2724

172052283004

شهد عبد الستار محمد احمد

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنات

 390.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2725

222051013030

سجاد جواد كاظم عبد هللا

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 389.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2726

172052244023

نور فرج داود اسحق

تطبيقي اعدادية بعشيقة للبنات

 389.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2727

182051088006

عبد هللا قاسم محمد سلمان

تطبيقي ثانوية سيف الدولة للبنين

 389.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2728

172051350118

زيد احمد عطا هللا محمد سعيد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 389.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  88من 567
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182052340006

وجدان عبد الرحمن محمد عمر
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المجموع
 389.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2730

102051014087

مصطفى رمزي راشد خلوصي

تطبيقي اعدادية القدس للبنين

 387.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2731

172051351326

عبد الرحمن موفق حسين عليوي

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 386.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2732

202051015003

ابراهيم صالح محمد كرتاوي

تطبيقي اعدادية الجواهري للبنين

 385.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2733

172051350014

احمد خزعل مهدي اسماعيل

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 385.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2734

172051351239

زيد خالد شهاب احمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 384.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2735

312051009035

عبد هللا فهد كوان زغير

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2736

172051351652

محمد وليد حسن محمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2737

182051058012

وسام حسام محمد صالح

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية الصادق االمين للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة

2738

172051178031

فالح حسن محمد قمبر

2739

172022401064

سجى محمد صالح حسين

ادبي الخارجيات  -ايمن

 508.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2740

172021143011

علي عبد علي مخلف

ادبي اعدادية الشهاب للبنين

 465.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2741

172021400202

محمد منذر عبد محمد

ادبي الخارجيون  -ايمن

 462.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2742

172021015037

محمود باسل محمود سعيد

ادبي اعدادية الزهور للبنين

 458.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2743

172021358007

حسين عبد هللا ابراهيم سلطان

ادبي ثانوية تلكيف المسائية للبنين

 436.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2744

172022285004

بان هيثم غانم سعد هللا

ادبي اعدادية زينب للبنات

 435.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2745

172021400167

كمال شمو خديده كجوج

ادبي الخارجيون  -ايمن

 433.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2746

172021402172

هشام جاسم محمد فنش

ادبي الخارجيون  -ايسر

 426.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2747

172021101006

محمد عادل شاكر فتحي

ادبي اعدادية عين سفني للبنين

 415.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2748

292021010078

عزيز عبد هللا كريم عزيز

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2749

182021341020

عجيل صبار عزاوي هزاع

ادبي ثانوية الحارث المسائية الختلطة|

 408.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2750

172021064011

حسين محمود مهدي موسى

ادبي اعدادية الوركاء للبنين

 404.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2751

332021008005

جعفر محمد سعدون محمود

ادبي ثانوية زاخو للبنين  /للنازحين

 403.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2752

172022357008

أية مؤيد احمد عبد هللا

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 402.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2753

172021402108

فارس محمد محمود حسن

ادبي الخارجيون  -ايسر

 399.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2754

332021070014

ماهر خالد سيدو قولو

ادبي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 399.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2755

172022301023

علياء ياسر عبد هللا قاسم

ادبي اعدادية مؤتة للبنات

 392.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2756

172022401010

الحان محمد ذنون خضر

ادبي الخارجيات  -ايمن

 391.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2757

172021400182

محمد جواد حسين دخيل

ادبي الخارجيون  -ايمن

 389.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2758

172021400157

فؤاد عطاهللا فتحي ابراهيم

ادبي الخارجيون  -ايمن

 388.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2759

172042291087

نور عماد هاشم محمود

 543.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

احيائي اعدادية المربد للبنات

صفحة  89من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

2760

172042285093

طيبه صالح محمد سعيد

احيائي اعدادية زينب للبنات

 518.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2761

172041075008

محمد احمد محمد عطية

احيائي اعدادية السيد حمد للبنين

 512.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2762

172042285035

خديجة كاظم باقر علي

احيائي اعدادية زينب للبنات

 509.0جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية

2763

172022403076

ريم زياد خليل سعيد

ادبي الخارجيات  -ايسر

2764

172022357040

اميرة محفوظ علي ذنون

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 400.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2765

332022051013

هناء خليل قاسم احمد

ادبي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 393.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2766

172022401113

يقين محمد عفر محمد

ادبي الخارجيات  -ايمن

 373.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2767

172022403165

نور حازم محمود احمد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 370.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2768

172022403007

اسراء قاسم محمدصالح احمد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 367.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2769

172022293012

رفل وعد هللا جاسم محمد

ادبي ثانوية شهدة بنت االبري للبنات

 367.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2770

172022371005

اركان ثامر عزيز عمير

ادبي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2771

182022340014

شيماء صالح حسين محمد

ادبي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 363.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات
 362.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2772

172022403181

هند محمد احمد عبد هللا

2773

172042357108

اماني حسين احمد خلف

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 475.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

ادبي الخارجيات  -ايسر

2774

312042081029

بشائر علي عبد الرحمن علي

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 468.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2775

172042280095

ضحى نواف هدو اسعد

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 463.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2776

172042272021

صبا عالن نوري رضا

احيائي ثانوية منارة شبك للبنات

 454.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2777

172042238009

ايالف محمود احمد عباس

احيائي ثانوية حمام العليل للبنات

 453.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2778

172042292014

رؤى ثائر سليمان عبد القادر

احيائي عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبنات

 441.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2779

172042234022

يسرى عمار محمد قاسم

احيائي ثانوية دار العلوم للبنات

 441.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2780

172042305050

مفاز صالح طه يونس

احيائي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 431.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2781

172042357331

رحمه محمود صالح سلطان

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 421.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2782

172042320012

مريم معن موفق احمد

احيائي ثانوية الفردوس االهلية للبنات

 414.7جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2783

172042285108

فاطمه مصطفى عبد العزيز غزال

احيائي اعدادية زينب للبنات

 413.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2784

172042245007

اشكان ثائر حسن سوري

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 411.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2785

172042241077

نور صادق اسماعيل قاسم

احيائي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 411.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2786

172042149010

دالل رفو حجي علي

احيائي ثانوية العراق الثانية للبنين

 411.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2787

172042034012

كوثر احمد فتحي حميد

احيائي ثانوية تل واعي للبنين

 409.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2788

172042269006

امينه نوفل عابد سليمان

احيائي ثانوية الموفقية للبنات

 408.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2789

172042237034

تبارك علي يونس محمد

احيائي اعدادية اليمن للبنات

 407.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2790

332042056046

سليمة سليمان سعدو احمد

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 406.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

صفحة  90من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

2791

172042245059

نجاة حجي عيدو كتي

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 405.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2792

172042290140

عاصمه ذنون يونس محمد

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 405.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2793

172042254027

رسل سلوان وعد هللا حميد

احيائي ثانوية تلكيف للبنات

 404.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2794

172042034014

هدى محمد عمر حويجه

احيائي ثانوية تل واعي للبنين

 403.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2795

172042262074

غفران قاسم جابر محمد

احيائي ثانوية دار المعرفة األهلية للبنات

 402.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2796

332042040062

سولين فائق حسين فيض هللا

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 401.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2797

172042269043

غسق احمد عوني حسن

احيائي ثانوية الموفقية للبنات

 400.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2798

172042274066

غسق ميسر عبد هللا عبد الجبار

احيائي اعدادية ابن االثير للبنات

 399.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2799

172042252111

ندى عماد ابراهيم غائب

احيائي اعدادية المحمرة للبنات

 399.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2800

172042224017

رحمه وعد حسين عبد القادر

احيائي اعدادية االخوة للبنين

 397.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2801

322042066046

فاطمه حسن دريج حسين

احيائي ثانوية الزهراء المسائية للبنات

 397.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2802

172042401061

فرح محمد اخليف شيت

احيائي الخارجيات  -ايمن

 396.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2803

172042401084

هبة سعد ادريس محمد

احيائي الخارجيات  -ايمن

 395.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2804

172042357755

ميساء نزار ضائع حمد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 394.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2805

172042371174

ساره وليد حميد أحمد

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 394.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2806

172042268037

ريم محمد ابراهيم عبود

احيائي ثانوية االوائل االهلية للبنات

 393.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2807

172042353080

واجده صابر محمد طاهر نجرس

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 393.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2808

312042081026

ايه محمد حسين علي

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 391.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2809

172042316049

مريم محمود عبد العزيز محمود

احيائي ثانوية الضحى للبنات

 391.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2810

332042060041

نوره خلف درويش الياس

احيائي ثانوية قادية المختلطة للنازحين

 391.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2811

312042039001

أمنة ازاد ذنون يونس

احيائي ثانوية شايسته للبنات

 390.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2812

172042304004

امنة رعد كمال خليل

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 390.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2813

172042348078

هيام مراد داود رشو

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 388.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2814

172042273048

سبأ عمر سالم طه

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 386.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2815

172042371296

هبه نشوان عادل هادي

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 385.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2816

172042279007

انسام هيثم احمد هيتو

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 385.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2817

172042303006

حوراء عبد هللا حميد طالب

احيائي ثانوية بازوايا للبنات

 385.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2818

172042286071

داليا احمد صالح هادي

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 384.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2819

272042057063

رباب حسن رضا عباس

احيائي اعدادية غزة للبنات

 383.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2820

172042361002

دعاء بشير سعيد عباس

احيائي ثانوية العياضية المسائية للبنين

 383.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2821

172042235097

صابرين عامر حسن علي

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 383.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

صفحة  91من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

2822

172042251160

هبه محمد امين محمد صالح ابراهيم

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 383.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2823

172042357603

ضفاف عبد هللا احمد خضر

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 383.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2824

172042286216

مروه ماهر مال هللا محمد

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 382.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2825

172042293022

زينة مروان فالح يونس

احيائي ثانوية شهدة بنت االبري للبنات

 382.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2826

172042244075

فاطمه جاسم محمد علي

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 381.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2827

172042357150

ايمان صالح عطيه صالح

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 379.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2828

172042327020

شيماء نشوان محمد صالح حمودي

احيائي ثانوية دار الشرقية االهلية للبنات

 378.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2829

172042245063

نور عماد مامد عبدي

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 377.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2830

172042237149

نور خالد نافع خطاب

احيائي اعدادية اليمن للبنات

 377.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2831

172042357749

مها محمد احمد خلف

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 376.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2832

172042249078

فاطمه ياسين احمد رضا

احيائي اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 376.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2833

172042283079

نادين ياسر حمدون حسين

احيائي اعدادية الكفاح للبنات

 376.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2834

172042337007

علياء ادريس محمد خضير

احيائي ثانوية اصفية للبنات

 376.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2835

182042186008

اية عبدالرحمن عصفور غضيب

احيائي ثانوية ميسلون للبنات

 375.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2836

172042279023

ريام فواز عبد الكريم ناصر

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 374.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2837

172042299037

زينب احمد حسين علي

احيائي ثانوية القادسية للبنات

 373.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2838

172052357177

فاطمه فارس شاهين حسين

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 407.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2839

172052403055

هبه احمد كامل تركي

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 406.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2840

172052357176

فاطمه غازي جعفر محمد

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 401.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2841

172052290042

فرح خالد ادريس جرجيس

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 393.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2842

172052296001

اسراء احمد عبد هللا ذنون

تطبيقي اعدادية التحرير للبنات

 383.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2843

172052357025

االء اسماعيل الياس حسن

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 377.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2844

172052357212

مياده علي محمود محمد

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 376.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2845

312052038016

شوك رعد عبد اللطيف خليفه

تطبيقي ثانوية سيوان للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2846

172052231032

نعم جمال عبد الحق يوسف

تطبيقي اعدادية قرطبة للبنات

 366.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2847

312052031004

رهف مزهر ناجي جاسم

تطبيقي ثانوية جوارجرا للبنات

 365.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2848

172052288035

عائشه ليث فيصل خليل

تطبيقي اعدادية بلقيس للبنات

 363.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2849

222052095016

خديجه عبد الحسين عبد محمد

تطبيقي اعدادية المنار للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2850

202052282008

امنة طاهر صالح علي

تطبيقي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 362.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2851

172052403033

سجى برجس احمد محمد

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 362.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2852

202052144015

غفران خالد جاسم حميد

تطبيقي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 362.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

صفحة  92من 567
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حوراء جمال كامل غيدان

الفرع

المدرسة

تطبيقي ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنات

المجموع

القبول المركزي

 361.0جامعة الموصل/كلية التربية للبنات

2854

172021400027

اسامه عبدالهادي سعيد حسين

ادبي الخارجيون  -ايمن

 453.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2855

332022041016

صفا محمد عبد الوهاب عزيز

ادبي ثانوية ياسا للبنات للنازحين

 442.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2856

172021015019

عبد هللا عبد السالم خليل اسماعيل

ادبي اعدادية الزهور للبنين

 400.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2857

172022267019

سجى علي سالم خلف

ادبي ثانوية الفراتين للبنات

 398.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2858

172021024003

احمد شامل احمد موسى

ادبي اعدادية المستقبل للبنين

 389.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2859

332022041005

ايمان احمد بيرموس عنتر

ادبي ثانوية ياسا للبنات للنازحين

 386.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2860

172022403025

انسام وعدهللا محمود محمد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 382.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2861

172021114016

سند ثامر محمد احمد

ادبي اعدادية البرغلية للبنين

 376.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2862

162021371004

ابراهيم توفيق مفتاح عبد السيد

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 371.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2863

172021351129

حسن تاج الدين جار هللا مال هللا

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 369.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2864

332022041017

ضحى سعيد اسماعيل محمد صالح

ادبي ثانوية ياسا للبنات للنازحين

 368.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2865

172021224019

مصطفى فائز هادي ابراهيم

ادبي اعدادية االخوة للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2866

172022371006

اسراء علي بكر سليمان

ادبي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 363.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2867

172022401074

غازية صدام احمد داؤد

ادبي الخارجيات  -ايمن

 362.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2868

172022371058

فاطمه عيدان نجم عبد هللا

ادبي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 360.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2869

172042294093

روان حسام الدين عبد الحليم احمد

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 499.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2870

172042371221

غاده فتحي صالح علي

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 497.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2871

182041016078

فؤاد عبد هللا ظاهر عبد الجادر

احيائي اعدادية الخصم للبنين

 486.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2872

332041056030

دلور هادي كجل حاجي

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 464.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2873

312042081032

تبارك احمد جاسم خلف

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 460.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2874

172042403073

زهراء محمد حسين كاظم

احيائي الخارجيات  -ايسر

 445.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2875

202042140036

ساره اصغر علي اكبر خورشيد

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

 442.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2876

172051023043

عبد الملك عالء الدين عبد الجبار احمد

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 409.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2877

172051054018

يزن وعد حمدون محمود

تطبيقي ثانوية القمة االهلية للبنين

 383.0جامعة الموصل/كلية اآلداب

2878

332042038014

زينب غدير عبد الخالق محمد

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 404.0جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

2879

172041351852

مهند محمود ابراهيم احمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 402.0جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

2880

212042177026

زينب عبد الحليم احمد عبد الرزاق

احيائي ثانوية الرواسي للبنات

 393.0جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات

2881

172022401100

نور امين عرب قلي

ادبي الخارجيات  -ايمن

 486.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2882

172021350198

محمود نجم عبد هللا احمد

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 455.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2883

172021002001

ايمن احمد حسن علي

ادبي االعدادية المركزية للبنين

 453.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

صفحة  93من 567
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 439.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2884

172021400197

محمد فتحي حسن كردي

ادبي الخارجيون  -ايمن

2885

172022283011

زهراء عدنان عجاج ابراهيم

ادبي اعدادية الكفاح للبنات

 425.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2886

172021351176

زياد صالح جاسم محمد

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 423.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2887

172022401001

أمينه حميد جردو مراد

ادبي الخارجيات  -ايمن

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2888

172021090007

عبد هللا داود عبيد حسن

ادبي ثانوية ابو خشب للبنين

 412.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2889

172021402121

محمد احمد شهاب احمد

ادبي الخارجيون  -ايسر

 387.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2890

172022403067

رغد سالم خضير احمد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 387.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2891

172021103029

ياسر عايد كردوش خلو

ادبي اعدادية زمار للبنين

 387.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2892

172021016031

نبيل وعد خلف صالح

ادبي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2893

172021224022

ياسر عبد هللا فتحي مصطفى

ادبي اعدادية االخوة للبنين

 382.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2894

172022231035

مالك ليث شكر خليل

ادبي اعدادية قرطبة للبنات

 381.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2895

172022235046

ياسمين محمد رفعت ابراهيم عبد الباقي

ادبي اعدادية الفاو للبنات

 381.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2896

152021400014

احمد محمد جميل ابراهيم

ادبي الخارجيون

 380.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2897

172022357069

تقى رائد محمد عبد الباقي

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 378.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2898

192021337016

احمد شالل عبد شرقي

ادبي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 377.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2899

172022401068

سوزان سلمان محمد سلمان

ادبي الخارجيات  -ايمن

 376.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2900

182021341015

سند محمد شالش فرج

ادبي ثانوية الحارث المسائية الختلطة|

 374.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2901

172021400216

مصطفى عيدان احمد رجب

ادبي الخارجيون  -ايمن

 373.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2902

172021400122

عبدالقادر حماد شريدة خلف

ادبي الخارجيون  -ايمن

 372.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2903

172021402077

عبدالرحمن ماجد خلف خليفة

ادبي الخارجيون  -ايسر

 372.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2904

172022251002

امنه فارس محمود خلف

ادبي اعدادية الرشيدية للبنات

 368.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2905

172021008021

عمار اسعد عبد هللا علي

ادبي االعدادية الشرقية للبنين

 368.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2906

172022286005

االء كنعان سليمان علي

ادبي اعدادية االندلس للبنات

 368.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2907

102021022064

علي احمد جاسم حمادي

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 367.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2908

132021400086

محمد اسماعيل محمد ناجي

ادبي الخارجيون

 366.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2909

172021351419

محمد خالد محمود عبد هللا

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 365.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2910

172021112032

عبد الباسط عامر غزاي حماد

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 365.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2911

172021112020

زيد محمد اسعد كنعان

ادبي اعدادية ربيعة للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2912

172021351132

حسن عماد عبد االله خضر

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2913

172021069033

يوسف وميض يوحانا عبوش

ادبي اعدادية قره قوش للبنين

 363.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2914

172022310005

مها علي حماد حامد

ادبي ثانوية الخضراء للبنات

 362.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

صفحة  94من 567
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2915

172021351439

محمد عباس فاضل عبد هللا

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2916

172022281010

غفران فارس عبد هللا خضير

ادبي اعدادية الرسالة للبنات

 361.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2917

172021098001

ابراهيم فارس مرزا قادر

ادبي ثانوية فايدة للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2918

172041018029

اسامة علي عبد هللا محمد

احيائي اعدادية سارية للبنين

 491.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2919

182041053049

فراس عبود علي عبد هللا

احيائي اعدادية الواسطي للبنين

 467.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2920

172042288118

زهراء غازي محمد سعيد مال هللا

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 443.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2921

312042081053

دعاء نبيل محمد جميل كرموش

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 442.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2922

172042256004

جوليا الياس عيدو حسن

احيائي ثانوية القوش للبنات

 433.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2923

172042244012

ايمان عيسى علي سلموني

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 427.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2924

332041056036

رياض شمو حجي سليمان

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 425.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2925

172041098019

صالح ذنون صالح اسماعيل

احيائي ثانوية فايدة للبنين

 419.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2926

332041023051

ناصر قاسم سليمان علي

احيائي ثانوية بيرسفي  1المختلطة للنازحين

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2927

312041070093

عبد هللا غدير حسين علي

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2928

172041010033

مصطفى علي مجيد حسن

احيائي اعدادية ابي تمام للبنين

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2929

172042288264

هيا احمد حمد محمد

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 417.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2930

172042281045

سراء ابراهيم غانم سعيد

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 415.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2931

332041069024

زيدان بركات ازغير حسين

احيائي ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحين

 415.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2932

172051023005

احمد صهيب هاشم يحيى

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 431.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2933

172051121030

مهدي سامي عبد هللا خلف

تطبيقي اعدادية الجزيرة للبنين

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2934

172051402057

مصطفى عبدالرزاق صادق شريف

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 418.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2935

172052244005

حنين عامر علي ابراهيم

تطبيقي اعدادية بعشيقة للبنات

 407.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2936

172051002007

طارق احمد حسن علي

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 400.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2937

172052244026

هيلين خالد عرب روتو

تطبيقي اعدادية بعشيقة للبنات

 395.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2938

172051350115

زكريا جاسم محمد سلطان

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 384.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2939

172051400053

محمد غانم احمد حميد

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 380.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2940

172052264006

ليلى جمال محمد احمد

تطبيقي ثانوية زنوبيا للبنات

 380.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2941

172051400046

محمد احمد محمد علي عليوي

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 376.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2942

172051351635

محمد ناظم احمد محمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 375.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2943

172051351016

ابو بكر محمد سليمان نجم

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 374.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2944

172051351025

احمد بشار ذنون نديم

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 373.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

2945

172051351620

محمد فرحان محمود عبد هللا

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 373.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

صفحة  95من 567
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2946

202051377093

محمد طاهر شاكر سعيد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

2947

172052296017

علياء نواف مهدي جوير

تطبيقي اعدادية التحرير للبنات

2948

172022357205

ماريا سلوان رشيد رجب

المجموع

القبول المركزي

 372.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية
 372.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 373.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

2949

202042250014

تبارك احمد فائق رشيد

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 416.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

2950

172042289129

مريم خالد فاضل عبد هللا

احيائي اعدادية االصمعي للبنات

 410.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

2951

172042299066

منتهى صدام خالد مجيد

احيائي ثانوية القادسية للبنات

 395.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

2952

172042247009

ديانا سمير صليوه منصور

احيائي اعدادية مريم العذراء للبنات

 379.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

2953

242042101003

اسراء نعيم جياد صبح

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 375.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

2954

202042209005

وفاء محمد جاسم محمد

احيائي اعدادية المنزلة المختلطة

 373.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

2955

172042332010

شيرين شاكر رضا علي

احيائي ثانوية أبو جربوعة للبنات

 371.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات

2956

172022274001

أباء عماد مدثر محمد صالح

ادبي اعدادية ابن االثير للبنات

 415.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

2957

312022031005

ايه احمد مصطفى صالح

ادبي ثانوية جوارجرا للبنات

 379.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

2958

232021400040

بارق تركي خليف شداد

ادبي الخارجيون

 363.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

2959

232021179020

عباس وليد عبد الحمزه عسكر

ادبي ثانوية الهالل المختلطة

 362.0جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى

2960

202041004040

عمر الفاروق نظام الدين حسين محمد

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 387.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2961

202041259307

مصطفى رؤوف صابر كريم

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 383.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2962

192042170004

انتظار طالب كاظم فرحان

احيائي ثانوية هناء الشيباني للبنات

 362.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2963

242041062017

امير كاظم هريس حسون

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2964

222042148002

ايالف محمد عبد محمد

احيائي ثانوية الغد األهلية للبنات

 361.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2965

102041013076

عبد هللا سلمان داود سلمان

احيائي اعدادية الخضراء للبنين

 361.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2966

172041351216

حسن عمر عصام جاسم

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 361.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2967

112042075002

اسمى احمد عوض جابر

احيائي اعدادية فاطمة الزهراء للبنات

 360.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2968

182051141039

منتظر عمار عبد الرسول عبد الجليل

تطبيقي اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 365.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2969

192051400015

تيسير احمد جاسم محمد

تطبيقي خارجيون

 363.0جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية

2970

112042077068

فاطمه محمد حميد احمد

احيائي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 409.0جامعة الموصل/كلية االثار

2971

212041002021

انمار علي عبود خزعل

احيائي اعدادية الخالص للبنين

 366.0جامعة الموصل/كلية االثار

2972

222042276009

مريم عمار عبيد صياح

احيائي ثانوية الهناء المختلطة

 363.0جامعة الموصل/كلية االثار

2973

232042107074

فاطمه ناظم ماشي حسن

احيائي اعدادية دجلة للبنات

 363.0جامعة الموصل/كلية االثار

2974

172041351250

خالد ايوب خالد خليف

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية االثار

2975

222041309021

عباس فاضل حسن كريم

احيائي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 362.0جامعة الموصل/كلية االثار

2976

311942038063

ميسم مزاحم عبيد درع

احيائي ثانوية سيوان للبنات

 422.0جامعة الموصل/كلية االثار

صفحة  96من 567
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2977

192041065018

عبد هللا محمد عبد الرزاق مرار

احيائي اعدادية الفتوة للبنين

 361.0جامعة الموصل/كلية االثار

2978

222042311094

نور الهدى عبد الواحد داود شمخي

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 360.0جامعة الموصل/كلية االثار

2979

172041351052

احمد شامل احمد علي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية االثار

2980

172041025032

صفوان مؤيد يونس احمد

احيائي اعدادية الراية للبنين

 360.0جامعة الموصل/كلية االثار

2981

172051101015

طه احمد عبد الغني محمد

تطبيقي اعدادية عين سفني للبنين

 370.0جامعة الموصل/كلية االثار

2982

222051001049

كرار يونس ساجت حسن

تطبيقي اعدادية الناصرية للبنين

 364.0جامعة الموصل/كلية االثار

2983

212052228008

سجى حقي اسماعيل جواد

تطبيقي ثانوية ابن يونس المختلطة

 362.0جامعة الموصل/كلية االثار

2984

242051165017

محمد قاسم كريز مهنه

تطبيقي ثانوية الدرعية المختلطة

 360.0جامعة الموصل/كلية االثار

2985

311942039010

دعاء طالب اسماعيل علي

احيائي ثانوية شايسته للبنات

 452.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

القبول المركزي

2986

182051340013

عمار صالح عمر خضر

تطبيقي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 364.0جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية

2987

122052094064

زينب يوسف فعل ضمد

تطبيقي اعدادية الفوز للبنات

 494.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء

2988

132052401016

زينب عدنان غافل عبد

تطبيقي الخارجيات

 493.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2989

142051015066

ياسين طه علي عنفوص

تطبيقي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 486.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2990

112052088008

سما ضياء صبار موسى

تطبيقي ثانوية الزهراء للبنات

 481.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2991

122052105061

نور الزهراء مهدي علي رضا

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 477.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2992

102051020098

عبد الباريء سعد محمود كاظم

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 475.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2993

142052079063

نور هيثم جمعه مهدي

تطبيقي اعدادية ام القرى للبنات

 472.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2994

232051020082

مرتضى باسم جاسم هجول

تطبيقي اعدادية الحلة للبنين

 468.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2995

162051036110

محمد رياض عبد هللا حسين

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 467.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2996

132051008017

سيف نبيل جبار مهدي

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 467.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك

2997

262041209145

علي مظفر عبد الستار حسن

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 561.0الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة

2998

272042060209

شهد طاهر موسى صاحب

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 561.6الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات

2999

142042225068

جنة فهمي خير هللا مناتي

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 555.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات

3000

152042040121

مريم حسن عبد الكريم جويعد

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 545.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات

3001

122041030136

مرتضى مهدي حاتم مهدي

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

 544.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات

3002

142041400027

حسين عذاب صبر حمود

احيائي الخارجيون

 544.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات

3003

122052118048

نرجس حيدر توفيق مطلك

تطبيقي اعدادية العزة للبنات

 569.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات

3004

232041400056

حيدر ثابت ترتيب كريم

احيائي الخارجيون

 550.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب

3005

232042271306

زهراء ستار ابراهيم رسولي

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 547.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب

3006

172042362081

نبأ شاكر صالح عبدهللا

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 543.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

3007

102041400019

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبد الكريم

احيائي الخارجيون

 539.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

صفحة  97من 567
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القبول المركزي

3008

222041058063

عباس حسن علوان عيدان

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 538.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

3009

222041065053

عباس عبد الكريم منصور سالم

احيائي ثانوية األنوار األهلية للبنين

 526.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

3010

112041024014

عبد هللا كريم علي كاظم

احيائي اعدادية المعراج للبنين

 524.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام

3011

272041021038

علي كريم عبد الزهره عباس

احيائي اعدادية المباهلة للبنين

 581.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

3012

232042142259

فاطمه عالء حسين عبد

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 576.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

3013

162041352093

محمد قاسم نزار عبد الحافظ

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 573.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات

3014

142041011042

حسين علي منصور محمد

احيائي إعدادية بطل خيبر للبنين

 522.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

3015

142041018012

احمد علي جاسب طعمه

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 516.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

3016

232042301014

نور الهدى سعد علي حسن

احيائي ثانوية الفرات االوسط االهلية للبنات

 515.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

3017

142041203070

زيد عايد حسن عبد الشهيد

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 514.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

3018

142042401152

نبأ عبد الخالق ستار جمعه

احيائي الخارجيات

 513.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

3019

232041254063

منتظر محمد حمد مزهر

احيائي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 512.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

3020

142041009018

امين هللا محمد عبد الرضا عجيل

احيائي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 511.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

3021

262042090011

براء ريسان رحيم جابر

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 510.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة

3022

232042091076

فاطمه عبد الكريم مهدي صالح

احيائي اعدادية ام البنين للبنات

 511.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

3023

102042086044

زينب لطيف حسن عبود

احيائي اعدادية التفوق االهلية للبنات

 509.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

3024

112042221022

روان علي حافظ خزعل

احيائي ثانوية الميار المسائية للبنات

 503.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

3025

112041010015

الحسن اياد كريم فرحان

احيائي ثانوية المتميزين

 500.8الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

3026

152041019024

مقتدى سالم حمود سلومي

احيائي اعدادية الغدير األهلية للبنين

 500.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

3027

162042258009

زهراء ياسين موحان صالح

احيائي اعدادية الزينبيات للبنات

 498.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

3028

112042078018

ضحى سعد محمد حسون

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 496.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

3029

162051001182

محمد باقر سالم محمد حسين

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 460.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد

3030

162041400058

عبد هللا ابراهيم خالد عبد اللطيف

احيائي الخارجيون

 503.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

3031

162051001181

محمد اياد بدر عبود

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 458.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

3032

232051254010

حسين رياض حسين حمزة

تطبيقي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 457.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

3033

162051365189

محمد عبد الرسول جري لعيبي

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 452.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات

3034

252041005057

علي عباس حمزه جبر

احيائي اعدادية الوحدة للبنين

 572.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية

3035

152041007147

مرتضى باسم موات محمد

احيائي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 568.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية

3036

142042090055

زينب باسم نعيم منادي

احيائي ثانوية الضفاف للبنات

 567.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي

3037

132042121151

ضحى مهدي حسين غيالن

احيائي ثانوية االعتزاز للمتميزات

 580.4الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز

3038

212041260008

علي طالب خلف سبع

احيائي ثانوية ام الكتاب المختلطة

 512.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

صفحة  98من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

3039

222041018117

مصطفى علي جبار ناصر

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 506.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

احيائي اعدادية الشطرة للبنين

3040

112041018024

انس مالك شالل عقره

احيائي اعدادية تطوان للبنين

 501.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

3041

112042126014

ديار سمير عبد اللطيف جميل

احيائي ثانوية دار المعارف االهلية للبنات

 494.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

3042

132042079008

بتول محمد شهاده محمد

احيائي ثانوية شمس الحرية للبنات

 492.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

3043

142041182016

حسين قاسم محسن خلف

احيائي ثانوية الفرقان للبنين

 492.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

3044

102052090016

فرح سعد عبد العزيز عبد الجبار

تطبيقي ثانوية الفردوس للبنات

 457.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن

3045

222041080019

داود مسلم عوض مهلهل

احيائي ثانوية الكرار للمتميزين

 506.4الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3046

222041307160

محمد هتلوش جمالي كاظم

احيائي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 502.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3047

232041059007

امير حسين اسماعيل سند

احيائي ثانوية االبرار للبنين

 501.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3048

282042063070

سجى رعد ارحيل خشين

احيائي اعدادية اليمامة للبنات

 493.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3049

132042118209

فاطمه عبد الحسين عبد علي غضبان

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 492.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3050

102042091037

رحمه عمر سطام علي

احيائي ثانوية الجامعة للبنات

 491.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3051

152042401051

رونق ابراهيم محسن عاصي

احيائي الخارجيات

 491.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3052

142042098006

زهراء خيون مشتت دواي

احيائي ثانوية الجمهورية للبنات

 490.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3053

282051033040

مصطفى محمد عبد الحسين عليوي

تطبيقي ثانوية ذات الصواري للبنين

 448.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3054

112052192020

ميس مروان سمير قاسم

تطبيقي ثانوية سما التفوق االهلية للبنات

 446.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج

3055

212042151032

سجى فتحي حمدي لطيف

احيائي ثانوية تل الزعتر للبنات

 487.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

3056

212042102060

زهراء صباح عبد الواحد جاسم

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 487.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

3057

152042401103

فاطمه خالد حرجان عليوي

احيائي الخارجيات

 486.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

3058

102041019070

عبد الرحمن قتيبة غازي عبد اللطيف

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 479.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

3059

112042066008

بلسم ستار جبار ابو الشون

احيائي ثانوية البياع النموذجية للبنات

 478.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

3060

132051400020

ايمن وليد احمد جرجيس

تطبيقي الخارجيون

 451.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب

3061

252042101172

فاطمه شلتاغ خشان عبد الحسن

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 476.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

3062

142051169002

ابراهيم مهند ابراهيم عبود

تطبيقي اعدادية الشاكرين للبنين

 440.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

3063

142051017070

فجر منتظر هامل مطلك

تطبيقي إعدادية المقدام للبنين

 437.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

3064

102052120044

فاطمه نجم سعدون نجم

تطبيقي اعدادية اجنادين للبنات

 436.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

3065

262052148003

زهراء اسامة عبد الرزاق عليوي

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 436.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

3066

162051084001

أحمد غسان مكي داخل

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 435.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

3067

152051015049

مؤمل سعد قاسم خنجر

تطبيقي اعدادية الزهاوي للبنين

 434.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية

3068

152042080136

زهراء سمير جبار جالل

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 490.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

3069

282042081037

طيبه كاظم عيسى سالم

احيائي ثانوية المشكاة للبنات

 480.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

صفحة  99من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

3070

122041026110

علي صالح كريم علوان

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 475.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

احيائي اعدادية النور للبنين

3071

222042204134

زينب موسى عبيد بداي

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 474.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

3072

312042037011

سندس صالح عمر قرطاس

احيائي ثانوية مريم الطاهرة للبنات

 474.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

3073

222042190205

هاجر ستار جبار شريف

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 471.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

3074

212042099022

انتصار اجود احمد نعمه

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 469.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

3075

212042135081

فيان سبع خميس عليوي

احيائي اعدادية االنام للبنات

 467.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن

3076

212042139017

اسراء محمد مال هللا علوان

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 514.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3077

132042126060

فاطمه حاضر جراد مصطفى

احيائي ثانوية المناهل للبنات

 508.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3078

122041001004

احمد حسن عبد الكريم حسين

احيائي ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزين

 506.7الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3079

262042075017

براء آنمار رشيد خزعل

احيائي ثانوية البتول للبنات

 504.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3080

212042139021

االء محمد مال هللا علوان

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 503.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3081

222041091007

أمير يوسف عبد االمير عباس

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 494.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3082

132042104011

بثينة احمد عبد الباقي ساقي

احيائي ثانوية حنين للبنات

 494.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3083

102042115083

شمس سعيد مهدي كرم علي

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 494.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3084

112042068022

حنين حمادي داود عباس

احيائي اعدادية الجمهورية للبنات

 491.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3085

132052073010

روان عمر طه نعمان

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنات

 467.0الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد

3086

272041010113

علي رشيد حميد رشيد

احيائي اعدادية الهندية للبنين

 553.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية

3087

142042224090

شهد حسين محمد هادي

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 545.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية

3088

142041203193

محمد طالب خضير حمود

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 542.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية

3089

232041020408

همام علي سعود عبد الحسن

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 541.0الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية

3090

192052401010

نور علي عبد الرزاق عطيه

تطبيقي خارجيات

 554.0الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة

3091

262051209057

علي شاكر مطشر زناد

تطبيقي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 577.0الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط

3092

132052118059

فاطمة كريم الزم زامل

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 572.0الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط

3093

132051252006

احمد عبد الرحيم سهيل نجم

تطبيقي ثانوية حطين المسائية للبنين

 530.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

3094

122052098057

نور جاسم كريم جاسم

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 522.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

3095

132051030025

حسن فالح وحيد شنون

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

 513.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

3096

142051201206

علي محمد كاظم علوان

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 512.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

3097

102052101016

رفل خالد طه احمد

تطبيقي اعدادية االنفال للبنات

 509.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

3098

142051209062

محمد مقداد فاخر حميد

تطبيقي ثانوية زيونة المسائية للبنين

 503.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

3099

102051008044

علي ياسين خضير عباس

تطبيقي اعدادية الغزالية للبنين

 502.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

3100

112052070046

هبه زهير شهاب احمد

تطبيقي اعدادية االمال للبنات

 501.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

صفحة  100من 567
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المجموع

القبول المركزي

 500.0الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية

3101

152051071053

حسن خالد عرنوص عبد الحسن

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

3102

142041400007

احمد محمد جهاد رويض

احيائي الخارجيون

 530.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3103

142041007036

حسين قاسم محمود علي

احيائي ثانوية المتميزين للبنين

 514.7الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3104

262041209018

احمد محمد جابر ابو عويه

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 502.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3105

282041151081

حسين فهد معيدي دهروب

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 499.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3106

132042281132

منار حميد حسن اسماعيل

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 495.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3107

132042281117

فاطمه شاكر محمود فهد

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 492.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3108

162041355122

محمد علي طالب خلف

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 489.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3109

112041016110

مصطفى جواد كاظم لطيف

احيائي اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 488.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3110

272041005136

محمد جاسم محمد فضل هللا

احيائي اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

 485.4الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3111

162041001076

علي احمد عبد الواحد محسن

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 484.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3112

272042093107

مالك حسين محبس حسن

احيائي ثانوية النبأ العظيم للبنات

 484.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3113

142042194013

اميمه عبد الناصر عبد هللا فارس

احيائي ثانوية الريحاني االهلية للبنات

 483.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3114

122041400023

حيدر ضياء عبد االمير كريم

احيائي الخارجيون

 480.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3115

112041034002

اسامة جالل جاسم شالل

احيائي اعدادية الرضوان للبنين

 480.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3116

122041032055

غيث عباس غركان حسن

احيائي اعدادية الشروق للبنين

 480.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3117

162042165460

نور الهدى حسن محمد لعيبي

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 480.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3118

252041001015

احمد ليث نعمان هادي

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 476.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3119

122041400019

حسين سعيد رضا كاظم

احيائي الخارجيون

 472.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3120

282041400023

عبدالحسين كامل داخل حسين

احيائي الخارجيون

 467.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3121

142042145289

يقين عباس محمد رحمان

احيائي اعدادية الجوهرة للبنات

 467.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3122

222041053087

ضياء حسين راضي لطيف

احيائي ثانوية شمس العلوم األهلية للبنين

 467.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3123

232041001035

خليل ابراهيم نعمه حسون

احيائي اعدادية االسكندرية للبنين

 467.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3124

112041032017

حسن علي كاظم عبد الحسين

احيائي اعدادية الحكيم للبنين

 466.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3125

282051002078

علي مزهر موحي مخرب

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 463.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية

3126

272041013070

علي رائد حميد صاحب

احيائي اعدادية الرياحي للبنين

 510.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3127

142042225043

براق بشير زيدان خميس

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 500.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3128

232042271016

اريج هائل عبد المجيد محمد امين

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 498.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3129

232042086124

عذراء مسلم داخل ناجي

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 487.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3130

212041272316

يوسف مصطفى ناجي جاسم

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 463.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3131

272041006005

برير بهاء حاكم سعيد

احيائي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 462.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه
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احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 455.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3133

212041272072

حسين احمد عبد احمد

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 454.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3134

102041053007

محمد صالح مهدي صالح

احيائي ثانوية التميز االهلية للبنين

 452.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3135

122041030035

حسنين احمد عبد المجيد مصطفى

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

 451.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3136

122041024013

عبدالعزيز مهيمن عزاوي عبود

احيائي ثانوية الرواد للبنين

 450.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3137

102041014049

عبد هللا محمد غانم احمد

احيائي اعدادية القدس للبنين

 450.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3138

262041011190

منتظر محمد غانم هميلة

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 449.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3139

132041055090

محمد عالء جميل صالح

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 448.8الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3140

262041011129

علي نبيل نعمه حمود

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 446.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3141

232041252245

محمد علي حسان عبد زيد

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 445.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3142

152041006060

صفاء محمد عباس حسين

احيائي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 444.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3143

212042139124

سرى عباس جليل حسين

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 444.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3144

102042137092

مها نعيم خضير جميل

احيائي ثانوية اللباب االهلية للبنات

 443.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3145

142041400050

عصام جبار جاسم كريم

احيائي الخارجيون

 443.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3146

132042076033

مريم علي زكي شاكر

احيائي ثانوية االسوار للبنات

 443.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3147

242041003029

امير حامد عوده عريبي

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 442.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3148

101941011084

مرتضى نزار مطر ابراهيم

احيائي اعدادية االسراء للبنين

 515.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3149

162051060192

مرتضى احمد حيدر جاسم

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 470.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه

3150

192042159078

غفران حامد حماد تركي

احيائي ثانوية االمام العادل للبنات

 531.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3151

252041031336

عباس عادل حسن هالل

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 520.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3152

242041207013

احمد محمد جبر كاظم

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 515.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3153

132041020031

المصطفى جواد بدر كاطع

احيائي ثانوية كلية بغداد للبنين

 508.1الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3154

152041010062

علي رحيم تعبان ابراهيم

احيائي اعدادية قباء للبنين

 508.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3155

122042401079

فاطمه حسين عبد االله

احيائي الخارجيات

 507.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3156

222041400005

احمد عباس خضير والي

احيائي الخارجيون

 492.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3157

102042114048

مريم رسول حميد يوسف

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

 489.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3158

162041365037

علي محسن نعمة خضير

احيائي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 486.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3159

162041001099

علي مكي جواد كاظم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 481.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3160

192041052016

عمر زياد نوار رجا

احيائي ثانوية دمشق للبنين

 475.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3161

312042063056

زينه امير كاظم عزيز

احيائي ثانوية النا االهلية المختلطة

 475.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3162

132042200001

غيداء ثامر عداي حديد

احيائي المدرسة العراقية في الهند  -نيو دلهي

 473.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة
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 471.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

3164

192041002003

احمد سعدي حامد محمود

احيائي اعدادية فلسطين للبنين

 470.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3165

122041202179

يوسف ماجد محمد راضي

احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 469.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3166

212042178284

وزيره غضبان سرحان سلمان

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 467.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3167

222041035097

ديار حيدر علي هادي

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 464.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3168

142042401061

ريام احمد خميس عباس

احيائي الخارجيات

 464.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3169

142041064042

مصعب حيدر قاسم خضير

احيائي ثانوية المكارم االهلية للبنين

 463.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3170

262042250217

نور الهدى جبار محي حسين

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 463.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3171

212041007002

ابراهيم كاظم سليمان حميد

احيائي اعدادية بلدروز للبنين

 462.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3172

152041006010

ايمن ناصر جبار صحين

احيائي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 462.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3173

232042212009

لينا عالء حسين علي

احيائي ثانوية االخوة المختلطة

 462.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3174

172041109012

سيف عزيز رومي احمد

احيائي ثانوية حكنة للبنين

 458.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3175

112041024012

عبد العزيز خلف احمد مظلوم

احيائي اعدادية المعراج للبنين

 455.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3176

212041087042

عبد الرحمن طه حسين فليح

احيائي اعدادية طوبى للبنين

 453.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3177

112042114071

غيد حارث جبار فهد

احيائي ثانوية المنهل للمتفوقات للبنات

 453.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3178

112042218019

تبارك كريم هاشم حميد

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 452.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3179

152042054227

مرام فراس رشيد حسين

احيائي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 452.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3180

122041400041

عالء مداح كريم سلمان

احيائي الخارجيون

 450.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3181

182041044046

وميض سعد مسير جاسم

احيائي ثانوية السالم للبنين

 449.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3182

142042117047

شهد عقيل خميس مزعل

احيائي ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبنات

 449.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3183

142042067020

ايثار لطيف عبود محمد

احيائي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 447.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3184

102042105025

فاطمه حسين فؤاد احمد

احيائي ثانوية الوثبة للبنات

 447.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3185

222041077175

محمد علي عبد الكريم كامل حسان

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنين

 445.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3186

182041347059

عبد هللا مدحت حميد رشيد

احيائي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 445.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3187

262041009079

عبد هللا محمد عالوي كاظم

احيائي اعدادية النعمانية للبنين

 445.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3188

262041043012

حسين علي لهمود عباس

احيائي اعدادية االمام الرضا ع للبنين

 445.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3189

282051039036

يحيى عبد فالح يوسف

تطبيقي ثانوية ضياء الصالحين للبنين

 456.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3190

112051004093

فاروق سالم خلف شنتور

تطبيقي اعدادية السيدية للبنين

 456.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة

3191

132042121185

لبنى احمد جاسم محمد

احيائي ثانوية االعتزاز للمتميزات

 556.6الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار

3192

242041064026

سجاد حيدر عناد عوض

احيائي اعدادية النصر للبنين

 555.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار

3193

182042390004

تبارك غسان عوف عبد الرحمن

احيائي ثانوية تكريت االهلية للبنات

 553.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار
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القبول المركزي

 523.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار

3195

262042401011

تماره حيدر مالك كاظم

احيائي الخارجيات

 523.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار

3196

112041010020

اوس سامر رزاق احمد

احيائي ثانوية المتميزين

 522.4الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار

3197

142041012006

حسن سعد والي عباس

احيائي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 566.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز

3198

212041062061

ياسين وسام عبد األمير سهيل

احيائي ثانوية اول حزيران للبنين

 543.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز

3199

152041007119

محمد الصادق ناجي دشر صكر

احيائي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 538.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز

3200

192042229124

يمامه حميد عطيه عواد

احيائي اعدادية الروابط للبنات

 589.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي

3201

312042063077

عائشه اسماعيل احمد عبيد

احيائي ثانوية النا االهلية المختلطة

 588.0الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي

3202

142042149023

ريم مناف عبد الرزاق عبد الحسين

احيائي ثانوية القيم االهلية للبنات

 568.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3203

192041063007

جاسم عكوب اسماعيل فهد

احيائي اعدادية االيمان للبنين

 525.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3204

242041400088

محمد المنتظر صادق هاشم محمد

احيائي الخارجيون

 523.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3205

252042084129

بنين عقيل فريد حسن

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 522.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3206

132042092018

ديمه محمد محسن فندي

احيائي اعدادية البسالة للبنات

 520.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3207

132041250074

مصطفى عمار جبار جاسم

احيائي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 517.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3208

262042148009

رفل خالد جابر عبد

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 517.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3209

172042290058

دنيا جاسم محمد صالح عزام

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 517.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3210

142042225022

ايات احمد محمود حسين

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 506.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3211

182042112001

أسماء خضير جاسم محمد

احيائي ثانوية النجاح االهلية للبنين

 505.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3212

152042055019

بنين عبد الحسين صادق حسين

احيائي اعدادية السيدة نرجس للبنات

 503.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3213

152041011130

مؤمل عباس هاشم جلوب

احيائي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 503.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3214

152042045075

فاطمه محسن صبر رسن

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 503.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3215

112052114012

حوراء علي طالب ليلو

تطبيقي ثانوية المنهل للمتفوقات للبنات

 463.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3216

182051006042

كرار احمد جابر جاسم

تطبيقي اعدادية بلد للبنين

 450.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3217

142052079020

رسل عثمان عبد اللطيف جاسم

تطبيقي اعدادية ام القرى للبنات

 442.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3218

142051001042

مصطفى احمد هاشم محيسن

تطبيقي ثانوية الزوراء للبنين

 440.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3219

222052156046

فاطمة مؤيد غازي نعمه

تطبيقي اعدادية النور للبنات

 439.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3220

282051002133

مصطفى محمد كرم موسى

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 423.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3221

192052229024

شمس ناصر طه جاسم

تطبيقي اعدادية الروابط للبنات

 421.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3222

182051006051

محمد علي حميد ناجي عبد

تطبيقي اعدادية بلد للبنين

 420.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3223

142052074043

نبأ عبد الحسين قاسم مطلك

تطبيقي اعدادية عائشة للبنات

 419.0الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية

3224

112042062051

زينب فاروق فؤاد رزوقي

احيائي ثانوية شط العرب للبنات

 513.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب
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3225

142042121037

فاطمه صبيح راضي رزوقي

الفرع

المدرسة

المجموع
 498.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

احيائي ثانوية الرتاج للبنات

3226

142042401042

درر فراس سعد عبد القادر

احيائي الخارجيات

 487.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3227

252042170220

رسل محمد حسين مجيد جعفر

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 482.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3228

122041025022

حسين زيد سالم موسى

احيائي اعدادية السبطين للبنين

 473.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3229

152041005124

مرتضى علي عبد علي

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 470.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3230

102041008004

احمد علي عوده مناتي

احيائي اعدادية الغزالية للبنين

 470.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3231

262041014086

عبد هللا علي اصغر الياس علي

احيائي اعدادية العزيزية للبنين

 470.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3232

232041400165

هارون احمد محمد خضير

احيائي الخارجيون

 467.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3233

222042323062

تبارك هاشم شالكه علي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 467.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3234

112042104070

نور سمير سالم محمد

احيائي ثانوية ذات العيون للبنات

 467.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3235

122042230006

اسراء قاسم حويد عباس

احيائي ثانوية ابن ماجد المسائية للبنات

 466.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3236

142042100162

هديل حسين زيد عزيز

احيائي اعدادية الفداء للبنات

 466.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3237

122042136029

زهراء ضياء زغير نافل

احيائي ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبنات

 465.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3238

142041203078

سجاد انوار عطيه زاير

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 465.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3239

232041025018

رائد ناجح كريم حسون

احيائي ثانوية المجد للبنين

 462.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3240

172041022030

حسين وليد سعدون سلطان

احيائي ثانوية المتميزين االولى للبنين

 461.9الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3241

232041400099

علي سعد جابر حسون

احيائي الخارجيون

 461.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3242

262041020034

علي اياد رحيم محمد حسن

احيائي اعدادية دجلة للبنين

 456.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3243

162051357430

محمد مهدي عزيز عبود

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 460.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3244

122051026066

محمد تقي علي عبد جاسم

تطبيقي اعدادية النور للبنين

 450.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3245

142051400073

علي عبد الرسول روكان محسن

تطبيقي الخارجيون

 447.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3246

182051331026

محمد ياس عباس صالح

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 444.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3247

132051031027

طه محمد حسين عكار

تطبيقي اعدادية المستنصرية للبنين

 440.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3248

192051003014

ايثار غريب ناصر جميل

تطبيقي اعدادية الرميلة للبنين

 440.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3249

132051045021

عبد الرحمن فالح حسن علي

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 435.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3250

132051001003

إبراهيم محمد حسن شوقي شويش

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنين

 433.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3251

132051023031

عبد المهيمن محمد كامل عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية الشماسية للبنين

 432.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3252

232051009045

مهدي عماد عزيز مهدي

تطبيقي اعدادية المسيب للبنين

 427.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3253

132052117012

داليا اياد يونس عباس

تطبيقي اعدادية الحريري للبنات

 421.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3254

142052105014

شروق رسول سالم فياض

تطبيقي ثانوية ايالف للبنات

 421.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3255

122052102033

نرمين حيدر حميد مهدي

تطبيقي أعدادية الفاطميات للبنات

 418.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

صفحة  105من 567
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132051029007
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تطبيقي اعدادية الصفا للبنين

 415.0الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب

3257

252041207086

كرار باسم نعمه جابر

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 597.0جامعة الكوفة/كلية طب االسنان

3258

252042062402

رسل ناصر ادريس محمد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 598.0جامعة الكوفة/كلية الصيدلة

3259

222051307248

علي نايف محمد حبيب

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 541.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة

3260

242051031015

مرتضى صفاء كاظم ثامر

تطبيقي اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعي

 534.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

3261

252051400038

علي سعد مهدي علي

تطبيقي الخارجيون

 516.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

3262

162051076106

محمد نعمه خليف محمد

تطبيقي ثانوية االرتقاء االهلية للبنين

 509.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

3263

162052204004

ايات طعمة شياع معيدي

تطبيقي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 495.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

3264

162051128027

حسين جميل جليل سوادي

تطبيقي ثانوية االمال االهلية للبنين

 495.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

3265

162051400135

زين العابدين نوفل غناوي مهوس

تطبيقي الخارجيون

 492.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

3266

162051034131

مؤمل احمد جاسم سعيد

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 490.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

3267

112051058177

هادي احمد عطيه عبد هللا

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 490.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني

3268

282051151429

علي احمد خالد عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 507.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3269

132051252033

حسين محمد خزعل قاسم

تطبيقي ثانوية حطين المسائية للبنين

 485.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3270

292051005075

مؤمل يعقوب ناجي عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 482.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3271

161951050087

محمد عباس قاسم حمودي

تطبيقي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 560.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3272

162051365225

مهدي حسن غانم علي

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 480.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

القبول المركزي

3273

252042401109

زينب محمد كاظم علوان

احيائي الخارجيات

 578.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت

3274

252041151108

علي االكبر وجيه حسن صيهود

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 557.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3275

252042056338

نور قاسم كامل ثامر

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 548.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3276

252042062029

آيات فارس فالح حسن

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 541.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3277

252041400011

احمد عبدالخضر كاظم خزي

احيائي الخارجيون

 528.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3278

252042100382

مريم يونس محسن جايش

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 524.7جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3279

252041044368

محسن حازم شاكر محمد

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 521.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3280

162041363045

كرار حيدر قاسم بدر

احيائي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 515.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3281

162041084039

حسين محمد جاسم محمد

احيائي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 513.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3282

242042101110

منال سعد محمد علي عبد

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 511.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3283

162042381027

ايات صالح مهدي محيسن

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 571.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

3284

252041150380

مرتضى صالح عبد الهادي جبر

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 563.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

3285

252041031455

علي قيس عادل مشعل

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 561.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

3286

252042097033

تبارك عدي عبد هللا بلو

احيائي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 530.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد

صفحة  106من 567
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3287

252052056009

االء مقداد غازي هادي

الفرع

المدرسة

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

المجموع

القبول المركزي

 437.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

3288

252051011015

سجاد منذر حسين عليوي

تطبيقي اعدادية ميسان للبنين

 433.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

3289

252052170143

غسق مهدي صالح نغماش

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 424.0جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية

3290

252041008006

احمد اكرم فريق محمد

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 569.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3291

292042153070

زهراء قاسم حمزه سهر

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 559.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3292

252041044309

علي عقيل مسلم حسون

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 558.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3293

252042100099

غفران انور صاحب مهدي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 555.7جامعة الكوفة/كلية العلوم

3294

232042113071

كوثر محمد ناجي علكم

احيائي ثانوية الكفاح للبنات

 543.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3295

252042170018

اسالم عبد السالم عبد االمير هادي

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 542.4جامعة الكوفة/كلية العلوم

3296

252042056127

رنا عبد الغفور فاضل اسماعيل

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 542.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3297

292041003225

محمد جواد نعيم غازي محمد صالح

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 540.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3298

252041400060

عباس علوان ابراهيم عبيد

احيائي الخارجيون

 539.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3299

232041251489

منتظر علي محمد كاظم

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 537.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3300

122041206072

مصطفى علي عبد زيد عباس

احيائي اعدادية الكاظمية المسائية للبنين

 535.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3301

252041019017

محمد سليم جبر عبد علي

احيائي ثانوية النجوم االهلية للبنين

 531.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3302

252042170212

رسل حيدر نوري مرتضى

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 531.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3303

242042169081

نور علي صالح عبود

احيائي ثانوية النورين االهلية المختلطة

 528.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3304

252041044303

علي عبد الزهره حسن جياد

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 525.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3305

252042096106

تبارك عقيل مسلم جليل

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 523.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3306

242042220409

زينب خليل مزعل خضير

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 521.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3307

252041031221

حيدر طاهر كامل حنطي

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 515.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3308

272042056217

زينب سالم حسن جبر

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 514.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3309

252041052073

محمد قاسم محمد جوان

احيائي ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنين

 514.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3310

242051200086

نسيم عبد الرضا جاسم خضير

تطبيقي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 540.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3311

222051011054

عماد ضيدان صبر محيسن

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 498.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3312

282051008081

علي كريم ريل محسن

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنين

 494.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3313

162051015048

عباس فاضل حبيب شهيد

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

 480.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3314

242052114018

زينب فاضل حيدر هادي

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 478.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3315

222051010079

أمجد هاتف راشد رومي

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 475.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3316

252052170181

ميرفت عبد الزهره جبار حسين

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 454.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3317

242052122032

فاطمه ظاهر كاظم شنوف

تطبيقي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 453.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

صفحة  107من 567
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القبول المركزي

 443.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3318

252052082034

داليا فيضي عبد اللطيف محمد

تطبيقي اعداديه امنة الصدر للبنات

3319

222051051066

محمد خضير عباس شيحان

تطبيقي اعدادية القيثارة للبنين

 435.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3320

162051371026

جثير فرج بردان فيصل

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 433.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3321

162052338040

فاطمة الزهراء نزار عبد الرزاق فيصل

تطبيقي ثانوية الثريا للبنات

 431.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3322

232051164017

رضا ناصر حسين عبد العباس

تطبيقي اعدادية االقتدار المختلطة

 430.0جامعة الكوفة/كلية العلوم

3323

252042062612

زهراء كامل خليل ابراهيم

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 483.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3324

252042062190

بنين خالد واوي عذاب

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 474.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3325

242041054006

حيدر جعفر راضي عراك

احيائي ثانوية الشريف الرضي للبنين  -الوقف الشيعي

 473.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3326

252042057027

شهد دوحي تركي عباس

احيائي ثانوية الياقوت االهلية للبنات

 467.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3327

252042170715

ياسمين محمد علي مطرود علي

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 465.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3328

122042095024

ساره منشد كاظم محمد

احيائي ثانوية بابل للبنات

 464.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3329

252041014022

جعفر عدي كاظم هويدي

احيائي اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنين

 463.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3330

232041006177

مصطفى محمد جاسم حمزة

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 450.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3331

252042059212

تبارك عبد الزهره مغير دحام

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 450.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3332

252052059099

عذراء عالء عبد الرزاق عبد الواحد

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 428.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3333

252051153042

رضوان حسين عبد الحسن قاسم

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 419.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3334

252052108002

اساور عامر عبد االمير جياد

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنات

 418.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3335

252051012037

عباس مهند ناصر محسن

تطبيقي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 412.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3336

162052301001

ابتهال كمال عبد المصطفى محمد حسين

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

 397.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3337

162052174027

منار حميد طاهر محداد

تطبيقي اعدادية سبأ للبنات

 397.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3338

162051358183

محمد حسين علي حسين

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 396.0جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات

3339

252021150054

علي محمد هاشم راضي

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 484.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3340

252022089019

خديجه محمد جوده كاظم

ادبي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 478.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3341

252021012160

محمد جعفر عمران رحيم

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 437.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3342

252021400024

حسن علي حاتم جبر

ادبي الخارجيون

 436.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3343

252022401107

فاطمه علي كاظم جبار

ادبي الخارجيات

 430.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3344

252022079042

زهراء حسن حسين علي

ادبي اعدادية االفتخار للبنات

 426.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3345

252021012226

مهدي محمود جاسم محمد

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 424.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3346

252021024279

محمد نعمان عبود لفته

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 422.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3347

252022401054

رواء باسم عزيز ناجي

ادبي الخارجيات

 420.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3348

252021027009

امجد عائد غافل نجم

ادبي اعدادية االبراج للبنين

 417.0جامعة الكوفة/كلية القانون

صفحة  108من 567
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 515.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3349

252041205086

سبطين باسم محمد غضبان

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

3350

252042108118

زهراء كريم عبد الكاظم حسين

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 484.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3351

252042070074

رقية حيدر عبد الحسين سعيد

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 481.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3352

252051044069

عباس هادي عباس عبود

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 447.0جامعة الكوفة/كلية القانون

3353

292022050092

فاطم علي كاظم حمد

ادبي اعدادية فلسطين للبنات

 409.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3354

212021001008

احمد كريم سليمان جوامير

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 388.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3355

242021212028

محسن حميد مسلم عبيد

ادبي ثانوية الصالحية المسائية للبنين

 387.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3356

242022145008

ايناس محمد جاسم حمد

ادبي ثانوية نهج البالغة للبنات

 383.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3357

252021044001

احمد طالب منعم حسين

ادبي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 378.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3358

212021224007

علي ثائر عبد الحسين ابراهيم

ادبي ثانوية بني شيبان المختلطة

 377.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3359

142021210046

شهاب احمد قاسم فزع

ادبي ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائية

 374.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3360

162021365054

محمد صادق علي حسن علي

ادبي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 371.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3361

241921025010

حسين جميل توفيق جواد

ادبي اعدادية نفر للبنين

 426.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3362

212022167010

شمس فاضل عباس موسى

ادبي ثانوية عتبة للبنات

 362.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

ادبي اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 361.0جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية

3363

152021017061

سجاد محمد حسين حسن

3364

252041031230

حيدر كريم حاتم لفته

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 584.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

3365

252042084582

فاطمه كريم عطيوي حمزه

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 584.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

3366

242042080064

زهراء هاشم علي عبد هللا

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 574.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

3367

252042100010

صفين حسن عبد االمير وناس

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 572.0جامعة الكوفة/كلية التمريض

3368

252042096083

بنين سهيل صالح جالي

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 499.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

3369

252042170282

زهراء حيدر عبد الحسين وحيد

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 461.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

3370

252042170383

زينب هيثم سعدون كحيط

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 451.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

3371

252041044165

زيد رزاق عبد االمير حمزه

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 443.0جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري

3372

252042069008

هدى عالء جودي كاظم

احيائي ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنات

 389.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3373

252042401135

غسق رياض هاشم سلمان

احيائي الخارجيات

 389.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3374

252041007054

حسن احمد حواس نادر

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 385.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3375

252041150070

حسن سعد غازي محمود

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 385.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3376

252041001343

محمد باقر اسعد نوري حليحل

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 385.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3377

252041209024

عباس فاضل عباس حسن

احيائي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 384.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3378

252042097127

شهد محمد حسن حمودي قنبر

احيائي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 383.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3379

252041207125

ميثم جهاد شهاب احمد

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 383.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

صفحة  109من 567
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3380

252042084026

أية محمد خضير محمد

الفرع

المدرسة

المجموع

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 382.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3381

252042056185

سجى عبد علي ناصر سباهي

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 382.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3382

252041205226

مرتضى عبد االئمه ابراهيم عواد

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 382.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3383

252042070085

زهراء باسم زين دغيم

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 382.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3384

252042056261

فاطمه محمد محسن هادي

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 381.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3385

252041157009

امجد عبد مسلم طاهر عطيه

احيائي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 381.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3386

252042089102

فاطمه عمر علي كاظم

احيائي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 379.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3387

252042170370

زينب كاظم عزيز عبد الشهيد

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 378.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3388

252042096078

بنين ايوب شامي نعيم

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 378.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3389

252041150170

سجاد نعمه كاظم هاشم

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 376.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3390

252042084478

شهد محمد فاهم حساني

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 375.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3391

252041009178

علي سلمان هادي صاحب

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 374.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3392

252042084043

اسراء عبد الرضا عبد نور جبر

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 374.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3393

252042096186

رقيه مهدي عبد الكاظم هاشم

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 374.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3394

162041497077

ياسين سالم عبد الرزاق احمد

احيائي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 373.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3395

252042096122

جمانه عادل صبري نصار

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 373.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3396

252041046054

مرتضى احمد عبد الزهره مجهول

احيائي ثانوية بين الحرمين للبنين

 371.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3397

252042056078

تقى بشير رشيد جمعه

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 371.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3398

252042401124

صابرين فاضل منشد درويش

احيائي الخارجيات

 371.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3399

252042096257

زينب اثير شهيد عبد الحسن

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 369.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3400

252042193022

ايات حمزة كاظم عبد كافي

احيائي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 369.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3401

232042082033

رويده عالء طالب علي

احيائي ثانوية مريم العذراء للبنات

 369.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3402

252041215008

جعفر مهند حسين ناجي

احيائي ثانوية سفير الحسين للبنين  -الوقف الشيعي

 368.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3403

232041008107

عدنان حسام ناجح نجم

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 368.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3404

252041207097

محمد حمزه عبد الساده عبعوب

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 367.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3405

252042062375

ربى رباح صالح هادي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 367.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3406

252042057020

زينب اياد كاظم حسين

احيائي ثانوية الياقوت االهلية للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3407

252042059872

هبة هللا باسم عذاب وحيد

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 366.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3408

252041008258

مصطفى احمد رضا سعيد

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 366.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3409

242041039024

حسين محمود طه عثمان

احيائي اعدادية سيد االنام للبنين

 366.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3410

252042059453

زينب رائد ناجي محسن

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 366.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

صفحة  110من 567
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المجموع
 366.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3411

232042099054

ياسمين يوسف عبيد محمود

احيائي ثانوية ابن رشد للبنات

3412

252041031340

عباس محمد جبوري حمود

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 365.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3413

252041014050

حيدر باسم محمد سلمان

احيائي اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنين

 365.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3414

112042114119

ودق مهيار خالد علي

احيائي ثانوية المنهل للمتفوقات للبنات

 365.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3415

252042097161

فاطمه عبد الزهره خضير عباس

احيائي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 365.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3416

252041045197

ياسر حسين عبد هللا جبار

احيائي ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 365.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3417

252041045107

علي جعفر مرزه عبد

احيائي ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 364.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3418

232041046010

حسين ستار جبر حنكوك

احيائي ثانوية الباقر للبنين

 364.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3419

242042103040

رغدة قاسم كريم كاظم

احيائي اعدادية الديوانية للبنات

 364.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3420

232042102050

زينب محسن امين علوان

احيائي ثانوية الجنائن للبنات

 363.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3421

252042193011

اسيا صبار محمد عبيد

احيائي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 363.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3422

182041352060

محمد حازم صالح حسن

احيائي ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطة

 363.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3423

232041176010

علي احسان جواد عبد الكاظم

احيائي ثانوية الدوحة المختلطة

 363.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3424

232041009097

محمد رائد عبد الحسن عبد الحسين

احيائي اعدادية المسيب للبنين

 363.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3425

242042117282

وسن سعد رحيم جبر

احيائي اعدادية يافا للبنات

 363.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3426

241941076023

رضا حيدر عبدالحسين جابر

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 423.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3427

232041021110

محمد طاهر محسن عبود

احيائي ثانوية بابل للبنين

 361.4جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3428

252042401103

زينب عبدالحسين جبير راجي

احيائي الخارجيات

 361.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3429

252041007139

زيد حسن كريم عاتي

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 361.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3430

232042167006

بتول كتاب حسين جبيح

احيائي ثانوية زهير بن القين المختلطة

 361.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3431

242042106184

فاطمه سلمان صبار كريم

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 361.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3432

252041216007

حسن علي جعفر عبد العباس

احيائي اعدادية االمام الحسين للبنين

 361.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3433

242042079017

سميره توفيق عبيس فرحان

احيائي ثانوية الجنان للبنات

 361.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3434

252041150017

احمد عالوي نعيم بخيت

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 360.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3435

242042119010

ايات جاسم حسين لويج

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 360.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3436

242042106105

زهراء كريم عبد الحسين صباح

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 360.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3437

242041203394

عباس صالح عبد الرضا كظوم

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 360.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3438

252052170166

مرام اسعد هاشم محمد

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 372.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3439

162051433034

مرتضى قصي محمود هاشم

تطبيقي ثانوية الدر المنثور االهلية للبنين

 371.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3440

242051202032

حسين سمير تركي عبود

تطبيقي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 364.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3441

252051047009

عالء صالح عبد الجليل نعمه

تطبيقي اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنين

 361.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

صفحة  111من 567
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3442

252051044010

امير فراس محمد جواد مجيد

الفرع
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تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

المجموع
 361.0جامعة الكوفة/كلية الزراعة

3443

252021400010

اسماعيل حسين علي حسين

ادبي الخارجيون

 478.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3444

252022053064

فاطمه عبد الجليل لهوف جاسم

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 465.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3445

252022086172

غدير حيدر عزيز موسى

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 464.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3446

252022063007

جمانة عالء شاكر حنون

ادبي ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبنات

 446.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3447

232022109061

نرجس محمد صادق سويد

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 446.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3448

242021168004

حسن جمال نجم عبود

ادبي ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة

 442.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3449

252022401091

سرى عمران رشيد عبد النبي

ادبي الخارجيات

 422.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3450

162022888002

عال احسان قصي

ادبي ثانوية سليمان شاه اناضولو

 420.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3451

292022401065

ناديه رحيم جبار عبدعلي

ادبي الخارجيات

 406.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3452

252021151063

محمد حسن جاسم فرهود

ادبي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 399.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3453

142021201218

محمد حسين رائد كاظم علي

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 393.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3454

222021007039

منتظر شهيد عطشان عواد

ادبي االعدادية الشرقية للبنين

 391.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3455

252022053006

االء داود سلمان شنين

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 391.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3456

252021004069

محمد عادل محمد منديل

ادبي اعدادية الدكتور علي الوردي للبنين

 389.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3457

162022175014

زهراء سالم خيون احمد

ادبي اعدادية المعرفة للبنات

 389.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3458

112021201008

القاسم محمد جاسم محسن

ادبي ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 388.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3459

252022190020

مريم صباح جاسم مزعل

ادبي ثانوية المسجد االقصى للبنات

 383.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3460

252022078024

تبارك قاسم عبد علي عزيز

ادبي اعدادية نور الحسين للبنات

 381.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3461

162021435044

منتظر فرات اسماعيل باهض

ادبي ثانوية الصمود للبنين

 380.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3462

212021052051

يوسف فراس عدنان عثمان

ادبي اعدادية االمام الزهري للبنين

 380.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3463

252022053004

اسراء حسن علي محمد

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 378.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3464

212022293012

زينب محمد حميد شمس

ادبي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 376.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3465

252022170079

فاطمه الصغرى علي خضر محمد

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 376.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3466

102022114011

زهراء حسين فاضل حسن

ادبي اعدادية فلسطين للبنات

 374.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3467

252022107023

زينب علي حمزه مرموص

ادبي ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبنات

 372.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3468

252022110015

مريم عبد الحسن فرحان سلمان

ادبي ثانوية المرتضى االهلية للبنات

 371.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3469

142021400079

حيدر عبد الواحد حاجم سكران

ادبي الخارجيون

 371.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3470

232022401098

فائزه فراس كاظم محمود

ادبي الخارجيات

 370.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3471

292022077016

رقيه عماد عبد الكافي شنين

ادبي ثانوية الشذرات للبنات

 370.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3472

242021015043

علي سلمان عبد عون بازول

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 369.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

صفحة  112من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

3473

232021007035

محمد حيدر كاظم طعيس

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 369.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3474

252022053027

دعاء جاسم حمودي علي

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 368.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3475

252022093056

نور صالح شعالن ياسين

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3476

252022171032

زهراء محمد هادي كزار

ادبي ثانوية عين الحياة المسائية للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3477

212021018005

امير عبد كاظم ابراهيم

ادبي اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 366.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3478

272021031183

محمد غانم عبيد محسن

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 365.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3479

242022097047

مليحه فوزي كامل كاظم

ادبي ثانوية غزة للبنات

 365.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3480

292021010130

مصطفى تالف عبد االمير منديل

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 364.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3481

152021072204

محمود عبد االمير احمد سابط

ادبي ثانوية بدر المسائية للبنين

 364.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3482

292021017056

حسين ناجي حسان طاهر

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 363.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3483

222021254035

محمد جواد كاظم شغناب

ادبي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 362.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3484

232021251138

عبد هللا خالد زيدان علوان

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 361.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3485

162021011021

مصطفى علي عرمش سندال

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 361.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3486

232021054017

كرار علي عبد الحسين شعيب

ادبي اعدادية الشوملي للبنين

 360.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3487

162021357108

عبد هللا فاضل خلف ابراهيم

ادبي اعدادية العراق المسائية للبنين

 360.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3488

252021024307

مصطفى طه حسن خشيش

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 360.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3489

222042437016

زينب عبد الرسول عودة داخل

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

3490

252041150212

علي السجاد حسن طه زغير

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 522.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3491

162042383029

ايمان ربيع جليل عبد

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 510.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3492

252042101043

تبارك اكرم علي محمد

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 494.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3493

252042084443

سبأ نعمه سيدكل محمد ميرزا

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 492.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3494

252051007199

مهدي صباح مهدي صاحب

تطبيقي اعدادية النصر المركزية للبنين

 425.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

 524.0جامعة الكوفة/كلية اللغات

3495

252021012014

ارشد حميد ابراهيم جلعوط

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 462.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3496

252021156026

سيف كاظم مجهول محمد

ادبي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 434.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3497

292021111009

ريكان عطا هللا عبد جبير

ادبي ثانوية فجر السالالت المختلطة

 425.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3498

252021150048

علي رضا جابر جفاطه

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 412.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3499

252021024100

حسين علي جسب فليفل

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 406.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3500

252021012212

مصطفى فياض نجم عبيد

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 406.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3501

242021015058

مجتبى نجم عبد مجهول

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 406.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3502

252021121014

مصطفى جواد كاظم فليح

ادبي ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطة

 405.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3503

252021024289

مرتضى عبد االمير بلبول حسون

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 403.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد
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 400.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3504

162021068034

محمد علي جعفر احمد

ادبي اعدادية غانم سوادي للبنين

3505

292021150004

احمد عبد المهدي ايوان مفتن

ادبي ثانوية المنار المسائية

 396.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3506

252021150003

احمد حسون رشيد عون

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 393.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3507

252021013004

امجد زيد عبد هللا حسين

ادبي اعدادية الفدائي للبنين

 387.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3508

292021017011

احمد رحيم كاظم ظاهر

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 386.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3509

252021151078

يحيى عالء جاسم محمد

ادبي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 386.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3510

252021153025

سجاد فؤاد فيصل حميدي

ادبي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 385.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3511

152021006024

حسين علي باني جبر

ادبي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 383.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3512

242022104041

هدى حسين باصي كشيش

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 383.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3513

162021340063

محمد عادل كاظم حسن

ادبي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 383.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3514

242021063021

هاني عبد الحسين عبد خشوش

ادبي اعدادية النجدين للبنين

 382.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3515

272022072038

فاطمه هادي فياض احمد

ادبي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 380.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3516

252021024071

حسن رحيم عبد الزهره عبد العالي

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 380.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3517

142021061017

باقر كريم عبد راضي

ادبي اعدادية شفق النور للبنين

 377.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3518

252021012168

محمد علي حيدر كزار نجم

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 376.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3519

252021038013

علي سعد وحيد سكر

ادبي ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنين

 373.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3520

252021150039

عباس علي محمد هاشم

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 372.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3521

242021202024

حسين سعد كاظم حمص

ادبي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 371.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3522

242021016027

رضا عبد االمير بشير جواد

ادبي اعدادية غماس للبنين

 370.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3523

292022077006

االء علي دعيم كنفذ

ادبي ثانوية الشذرات للبنات

 370.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3524

242022186037

سرور محمد عبد مشكور

ادبي اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبنات

 369.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3525

252021044007

حسن جاسم يحيى شهيد

ادبي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 369.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3526

122021003081

علي كاظم هاشم زياد

ادبي اعدادية االمام الرضا للبنين

 369.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3527

292021009054

حسين محمد رضا عبد محمد

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 369.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3528

212021273048

قيصر ماجد محسن خميس

ادبي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 369.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3529

232021160011

محمد رياض جاسم محمد سعيد

ادبي ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطة

 368.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3530

292021009141

مصطفى شاكر محمود هادي

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 368.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3531

252021013012

حسن هاشم جبر كاظم

ادبي اعدادية الفدائي للبنين

 368.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3532

132022098063

زهراء باسم خير هللا شاتي

ادبي اعدادية الشعب للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3533

252021012128

علي سجاد جوهر يسر

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 367.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3534

232021058027

علي حسين فاضل محيسن

ادبي ثانوية مهدي البصير للبنين

 367.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد
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 367.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3535

272022071049

موده عمار احمد داود

ادبي اعدادية ام عمارة للبنات

3536

252021203024

سيف الدين ضرغام حسن محمد

ادبي اعدادية هل اتى للبنين

 367.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3537

122021176010

حسين عباس حسن عبد

ادبي ثانوية عباس االحيمد للبنين

 367.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3538

252041026009

حيدر حلمي محمد عبد الحليم

احيائي ثانوية الرحمن االهلية للبنين

 473.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3539

242042401060

طيبه رحيم فرحان عباس

احيائي الخارجيات

 446.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3540

252041044225

عباس رسول حسين حريب

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 431.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3541

252042100240

فاطمه محسن عبد الحسين علي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 427.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3542

252041001236

محمد باقر حمزه عباس حسين

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 423.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3543

252042101087

زهراء عباس عبد الشهيد جبر

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 415.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3544

252042053024

دعاء طالب علي سلمان

احيائي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 413.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3545

252041018007

حسن جاسم هاشم هاني

احيائي ثانوية المتنبي االهلية للبنين

 413.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3546

252042064058

غدير نجاح غاوي ماشي

احيائي اعدادية الصباح للبنات

 412.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3547

252041044155

رضا حيدر عزيز علي

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 411.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3548

252041200119

محمد سعد كاظم عبود

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 405.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3549

242042085004

ايات باسم حمزه حسن

احيائي اعدادية السرور للبنات

 404.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3550

252041400082

علي محمود شاكر فشل

احيائي الخارجيون

 403.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3551

242042120277

نور الهدى محمد علوان كاظم

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 403.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3552

252041031390

علي حسن جاسم عبد

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 402.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3553

252042075069

نور عمار سعيد حسن

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 402.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3554

242041211030

حيدر حسين عبد خيري

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 400.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3555

252041031342

عبد االمير حسين عبد االمير حامد

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 400.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3556

242041076076

عبد هللا عواد نور عبد كاظم

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 399.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3557

242042081097

نورا فيصل غازي خضير

احيائي ثانوية الثقة االهلية للبنات

 399.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3558

252042084746

هبه حسين عبد هللا خليل

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 399.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3559

242042121277

نرجس سليم رحم صباح

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 399.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3560

252041044429

محمد علي ياسر حافظ

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 398.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3561

252041009091

حيدر علي عبد لفته

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 398.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3562

252042089047

رقيه سعد عبد عبد علي

احيائي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 398.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3563

252042084420

زينب نصير عباس سالم

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 398.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3564

242042169052

صباح كاظم جبر سلمان

احيائي ثانوية النورين االهلية المختلطة

 397.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3565

252041150414

منتظر زاهر عطيه عبد

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 396.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد
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3566

162051135066

محمدباقر ربح لفته شبيب

الفرع

المدرسة

المجموع

تطبيقي ثانوية المدى االهلية للبنين

 401.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3567

252051044169

هاشم حسن يوسف حسن

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 391.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3568

252051163045

مصطفى محمد كريم مهاوي

تطبيقي ثانوية الكرار المسائية للبنين

 389.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3569

222051001059

محمد عبد االمير عوض مهلهل

تطبيقي اعدادية الناصرية للبنين

 388.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3570

282051008038

حيدر نعيم غالي جبير

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنين

 388.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3571

162051034024

جعفر نبيل لفته حسين

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 384.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3572

252051153001

ابا الفضل رعد عمران براز

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 382.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3573

252051205024

حسنين علي محمد تقي علي

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 382.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3574

222051021055

مصطفى ماجد شنيف محمد

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 381.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3575

162052252001

أفراح طه لفته نايف

تطبيقي ثانوية الشجرة الطيبة للبنات

 380.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3576

252051160029

هشام حامد سكر سلطان

تطبيقي ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنين

 379.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3577

162051363064

حسن شالل ناصر رهج

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 377.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3578

162052192005

ختام مطر هماش حماد

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 377.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3579

162052243042

مريم فائق مشاري مفتن

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 376.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3580

222052432001

اديان عيسى كامل مبارك

تطبيقي ثانوية اور الذهبية االهلية للبنات

 375.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3581

272051018040

محمد علي حسين عمران فايت

تطبيقي ثانوية الشهيد جون للبنين

 375.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3582

252051030010

زيد شاكر رحيم عبد

تطبيقي اعدادية حسين علي محفوظ للبنين

 375.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3583

162051028022

علي اسعد نعيم سكران

تطبيقي اعدادية الفرزدق للبنين

 375.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3584

252051153124

ميثم محمد عبد تومايه

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 375.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3585

242052106009

تبارك فالح حمزة رويعي

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

 375.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد

3586

162052252039

هاجر رائد فيصل حوشان

تطبيقي ثانوية الشجرة الطيبة للبنات

3587

252021044048

ياسر عمار صاحب عبد

ادبي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 375.0جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد
 460.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3588

252022064086

غفران جبر عالوي جواد

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 456.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3589

252021150060

فرحان رضيوي مردان محمد

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 443.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3590

242021201065

هادي صباح صاحب كاظم

ادبي ثانوية غماس المسائية للبنين

 430.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3591

252042094026

رقيه عباس عبد المحمد حسون

احيائي اعدادية شمس الحرية للبنات

 556.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3592

252041157100

كاظم وليد كاظم مدلول

احيائي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 517.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3593

252042170460

علياء علي جواد كاظم

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 513.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3594

242042220375

زهراء محمد حسين دحام

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 510.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3595

252041207064

علي حامد عبد الكاظم حداوي

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 505.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3596

252042100316

مروه زهير محمد مهدي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 502.0جامعة الكوفة/كلية التربية

صفحة  116من 567
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3597

252042197007

زهراء صباح جواد كاظم

الفرع

المدرسة

احيائي ثانوية االمتياز االهلية للبنات

المجموع
 499.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3598

252042108146

زينب مهدي احمد وهاب

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 497.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3599

252042062058

استبرق حسن نوكر علي مطلق

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 489.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3600

252042056041

ايات ماهر عبد الزهره كيمر

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 488.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3601

252042170252

رقيه هاشم جابر هاشم

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 482.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3602

252041156033

صادق فاهم عبد الحسين كاظم

احيائي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 476.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3603

252041014095

علي حسين علوان جاسم

احيائي اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنين

 476.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3604

252041044138

حيدر حامد صاحب عيدان

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 472.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3605

252042170373

زينب ماجد عبد الزهره بديوي

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 467.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3606

252041122007

احمد سليم وحيد راضي

احيائي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 463.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3607

232042087273

فاطمه شهيد فخري هالل

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 463.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3608

232041020301

محمد باقر احمد سعدي عبد األمير

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 460.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3609

242042095043

حوراء فاهم عبد الكاظم عبد علي

احيائي اعدادية النور للبنات

 460.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3610

252042070081

رنا علي رحمان صدام

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 458.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3611

252041020005

احمد عبد االمير جبار حمادي

احيائي اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنين

 456.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3612

222042175028

براء حسن صالح وهام

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 454.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3613

252051024016

علي سلمان هادي مجدي

تطبيقي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 484.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3614

252051010055

ميثم عبد الكريم عبد حسن

تطبيقي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 446.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3615

162051301063

عماد مهدي هاشم محمد

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

 438.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3616

242051014068

هاشم كركان ريكان مهيدي

تطبيقي اعدادية النضال للبنين

 430.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3617

252051150011

احمد نعمه حميد هادي

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 425.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3618

252051044164

منتظر خالد حنون هاشم

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 424.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3619

162051363002

ابراهيم ضياء صبيح هاشم

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 422.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3620

252052059139

نور صبحي محمود عبد الزهره

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 418.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3621

252051153022

حسن احمد فرحان شاهين

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 417.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3622

242052101021

فاطمه حسين علي شاني

تطبيقي ثانوية التحرير للبنات

 416.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3623

292051004087

عقيل حاتم عجة صكبان

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 412.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3624

252051156035

عباس فرحان مدلول حسين

تطبيقي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 409.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3625

252052110005

زهراء فاضل حسين محمد

تطبيقي ثانوية المرتضى االهلية للبنات

 407.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3626

252052111015

فضاء ناهي هالل سلمان

تطبيقي اعدادية القادسية للبنات

 406.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3627

272051020028

محمد فائق علوان هادي

تطبيقي اعدادية الرجيبة للبنين

 401.0جامعة الكوفة/كلية التربية
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3628

252051009051

علي عدنان عبد الرزاق محمود
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تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 401.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3629

252051009048

علي حمزه نعمه جبار

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 399.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3630

272051007054

محمد عدنان حمزه عبد هللا

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 397.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3631

282052068071

نور الهدى محمد عبد علي حنتوش

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 396.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3632

252052056010

ايات ناجي عبد احمد

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 395.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3633

272052053009

رقيه مراد خدام لفته

تطبيقي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 395.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3634

252052056017

بنين حمودي عبود سليم

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 394.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3635

252051044093

علي معين فاضل راضي

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 394.0جامعة الكوفة/كلية التربية

3636

252022401137

هديل هاتف حاكم كاظم

ادبي الخارجيات

3637

252022401106

فاطمه جاسم محمد محمد حسن

ادبي الخارجيات

 475.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3638

252022193025

بيداء راوي هالل عبد

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 413.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3639

252022061047

كوثر مبدر لفته ناصر

ادبي ثانوية الرملة للبنات

 410.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

 541.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3640

252022091033

ساره خالد طه جابر

ادبي اعدادية الجزائر للبنات

 404.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3641

252022086155

شيرين حسين عبد عبيس

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 402.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3642

252022193068

زينب داخل عبد االمير هادي

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 402.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3643

252022053077

مريم عدنان هادي حسن

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 401.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3644

242022193001

نورس عامر صبري عبد النبي

ادبي ثانوية شمس المنتظر االهلية للبنات

 396.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3645

252022056020

تبارك صباح عبد كاظم

ادبي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 390.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3646

252022080067

سارة نصير فاهم محسن

ادبي اعدادية شجرة الدر للبنات

 389.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3647

252022088001

ايات سعد نعمه كريم

ادبي ثانوية االسراء للبنات

 389.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3648

252022401073

زينب زكي ناجي مهدي

ادبي الخارجيات

 386.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3649

232022113042

نرجس احمد جدوع حسن

ادبي ثانوية الكفاح للبنات

 386.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3650

252022085042

فاطمه كريم جبار حمد

ادبي اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 383.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3651

252022056013

ايمان حسن جاسم نعمه

ادبي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 381.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3652

252022064079

شيماء عبد األيمه داخل حسن

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 381.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3653

242022115024

حنين عماد حنون جعاز

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 380.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3654

252022115003

رقيه سامي جاسم علي

ادبي ثانوية تبارك المختلطة

 380.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3655

252022056047

زهراء لواء حسن عبد الحسين

ادبي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 380.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3656

252022079082

غفران فواد كاظم جابر

ادبي اعدادية االفتخار للبنات

 378.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3657

252022064092

فاطمه شاكر كلف جريو

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 377.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3658

252022194031

فاطمه قاسم داخل جابر

ادبي اعدادية اليقظة للبنات

 375.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات
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3659

252042055027

حوراء كاظم مناتي ساجت
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احيائي ثانوية النجوم األهلية للبنات

 504.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3660

252042109078

مريم مثنى حسين كاظم

احيائي ثانوية نور المعرفة االهلية للبنات

 500.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3661

252042113016

زهراء عبد الرضا حبيب حسن

احيائي اعدادية زيد بن علي المختلطة

 499.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3662

252042401050

حوراء قاسم راضي عباس

احيائي الخارجيات

 488.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3663

252042059300

دعاء سامي سلمان ناصر

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 478.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3664

252042170062

ايات فراس ناجي جمعه

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 472.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3665

252042100116

فاطمة كريم عباس عبد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 463.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3666

242042134170

فاطمه علي جبير طوينه

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 457.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3667

242042102053

بنين حسن عباس عبد الحسين

احيائي اعدادية السنية للبنات

 454.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3668

242042093043

حماس محسن جهادي علوان

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 454.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3669

232042271597

فاطمة محسن هاشم عبد الحسين

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 449.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3670

252042062094

االء عادل فاهم كحيط

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 449.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3671

292042094023

زهراء عماد محمد حسن عمران

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 445.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3672

252042096568

يقين حيدر جاسم محمد

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 443.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3673

252042056195

شمس علي محسن علوان

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 443.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3674

252042070214

نور حمزة مخيف فهد

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 443.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3675

242042184034

سهاد حمود شعالن جاسور

احيائي ثانوية القانتات للبنات

 441.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3676

242042102049

بتول فالح محسن ناجي

احيائي اعدادية السنية للبنات

 440.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3677

222042160022

زهراء محمد عوده حمدان

احيائي اعدادية البطحاء للبنات

 439.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3678

252042108019

ايات عامر جاسم كرو

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 438.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3679

232042098164

فاطمه منصور عبيد عطيه

احيائي اعدادية الربيع للبنات

 436.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3680

252042062872

شيماء رغدان داغر حمود

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 435.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3681

252042097104

زينب عبد الرضا محي وطبان

احيائي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 435.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3682

222042095024

زهراء قادر مشكور مسير

احيائي اعدادية المنار للبنين

 434.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3683

252042095125

نور الهدى علي عبد الحسين مهدي

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 434.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3684

292042160072

رقيه مسلم حمزه جابر

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 434.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3685

232042226010

غدير كامل حسين شندي

احيائي ثانوية االسماعيلية المختلطة

 433.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3686

252042062122

ايات صفاء غازي كاظم

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 431.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3687

252042062843

شموس حسن عبد الرضا كاظم

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 430.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3688

252042401173

هبه عدنان كاظم حسين

احيائي الخارجيات

 429.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3689

252042170379

زينب ناظم يوسف كعيد

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 428.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات
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252042064015

بنين مخلص صيهود تالي

الفرع
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المجموع
 427.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

احيائي اعدادية الصباح للبنات

3691

252042108209

فاطمه حيدر نعمه عباس

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 427.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3692

252042170277

زهراء حمود عبد هويدي

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 425.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3693

232042169029

غسق حسين حمود عبيس

احيائي ثانوية االنفال المختلطة

 424.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3694

242042220685

ليلى مالك كريم حبيتر

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 423.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3695

292042094005

ازل عبد الجليل غالي خشان

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 423.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3696

252042053057

زينب باسم عبد الرضا عبد هللا

احيائي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 422.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3697

242042093088

زينب رائد عبد الرزاق مهدي

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 422.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3698

242042134067

رسل سلمان عويد عباس

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 420.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3699

242042220617

فاطمه حبيب عليوي مذروب

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 417.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3700

252052096039

شهد مساعد جاسم عباس

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 461.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3701

252052082039

نور سعيد كاطع صخي

تطبيقي اعداديه امنة الصدر للبنات

 419.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3702

252052170128

شيماء فالح كاظم ظاهر

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 413.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3703

252052084028

صحراء فليح حسين سلمان

تطبيقي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 413.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3704

222052016009

مريم محمد منهل دبيس

تطبيقي ثانوية التضامن للبنين

 413.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3705

222052139022

غدير عالوي نعيم حسين

تطبيقي ثانوية المستقبل األهلية للبنات

 412.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3706

252052055010

رندا علي رحيمه عبدالرضا

تطبيقي ثانوية النجوم األهلية للبنات

 403.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3707

252052170043

جمانه عبد الهادي كاظم عبد السادة

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 400.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3708

252052056063

يسر محسن ظاهر محسن

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 399.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3709

222052187014

رقية حميد جاسم سرحان

تطبيقي ثانوية االشراق اللبنات

 395.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3710

222052209005

انفال مصطفى عبد االمير عبد الحسين

تطبيقي اعدادية السوق للبنات

 392.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3711

252052401009

بنين جمعه محمد مهدي

تطبيقي الخارجيات

 387.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3712

252052062029

فاطمه موفق مجيد عبد الرزاق

تطبيقي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 387.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3713

252052170153

فاطمة جواد عبد الرضا علقم

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 386.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3714

162052207001

أسماء احمد ابراهيم بوهان

تطبيقي ثانوية انوار البديع االهلية للبنات

 386.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3715

242052104020

مريم حاكم علوان جالب

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 386.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3716

272052057024

زهراء عقيل عبد الكاظم ارحيم

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 384.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3717

252052170056

رباب عبد نعمة كمر

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 382.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3718

232052271023

انفال جواد كربول المحيسن

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 382.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3719

252052087011

ياسمين جاسم محمد هادي

تطبيقي ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبنات

 382.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3720

222052106030

هاجر خلف عيسى سهر

تطبيقي اعدادية تونس للبنات

 382.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

صفحة  120من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

3721

282052190078

سجى جبار عاجل مراد

الفرع

المدرسة

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

المجموع
 379.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3722

222052095001

اصاله قيس قاسم ورك

تطبيقي اعدادية المنار للبنين

 378.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3723

242052220045

بنين كامل محسن كريم

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 377.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3724

182052159008

ضفاف حسين طاهر محمود

تطبيقي ثانوية الحاتمية للبنات

 376.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3725

252052082029

فاطمه الزهراء حميد كمال الدين جواد

تطبيقي اعداديه امنة الصدر للبنات

 376.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3726

252052401015

زهراء سامي عبد علي

تطبيقي الخارجيات

 374.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3727

252052059011

ام البنين سلمان عبد الرزاق حسين

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 374.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3728

182052159002

ايالف جاسم طاهر محمود

تطبيقي ثانوية الحاتمية للبنات

 374.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3729

282052080007

زهراء عمار علي المي

تطبيقي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 373.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3730

222052209034

سجود جاسم محمد علي

تطبيقي اعدادية السوق للبنات

 372.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3731

231952205006

زهراء كريم عبداالمير حمد

تطبيقي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 432.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3732

222052426012

زهراء سمير خلف مزهر

تطبيقي ثانوية الطاهرالمستندة للبنات

 370.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3733

232052271088

رغد كاظم ابراهيم عبيس

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 370.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3734

222052138020

زهراء صبري نعيمه مجيد

تطبيقي اعدادية المؤمنات للبنات

 369.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3735

282052190045

ريهام محمد حاتم حسان

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 369.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3736

222052187002

اسيل ياسر علي فهد

تطبيقي ثانوية االشراق اللبنات

 369.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3737

252052195009

حوراء كريم مالك حسن

تطبيقي ثانوية االشراق للبنات

 368.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3738

222052105032

ضحى غسان جواد كاطع

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3739

272052063025

رقية قاسم حسن جياد

تطبيقي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3740

162052383016

انفال قيس عبد الحسين كاظم

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3741

222052323019

حميده ضيدان جمعه جباره

تطبيقي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3742

222052321056

زينب جمعة ظهير مالح

تطبيقي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3743

242052220142

شهالء عبد الكاظم علي حسين

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 366.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3744

232052094001

تبارك عباس سلمان حسون

تطبيقي ثانوية االسكندرية للبنات

 366.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3745

221952016004

زينب سعيد كامل دبيس

تطبيقي ثانوية التضامن للبنين

 426.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3746

272052058059

نور فياض كامل جاسم

تطبيقي اعدادية الفواطم للبنات

 365.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3747

232052271102

زهراء صالح جواد عبيس

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 364.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3748

242052088014

كوثر عبد الرزاق كلف عكله

تطبيقي ثانوية الصادق (ع) األهلية للبنات

 364.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3749

252052170154

فاطمة حسن علي حول

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 363.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3750

232052114015

عبير ابراهيم عبد الحافظ حسين

تطبيقي اعدادية الكوثر للبنات

 362.0جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات

3751

252022086210

مريم قاسم محمد علي يوسف

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

صفحة  121من 567

 399.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

3752

252022064046

رباب اسعد عبد هللا ابراهيم

الفرع

المدرسة

المجموع
 390.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

ادبي اعدادية الصباح للبنات

3753

252021163007

جاسم ناظم جاسم جدوع

ادبي ثانوية الكرار المسائية للبنين

 388.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3754

252021004083

مصطفى ايوب عبادي دايخ

ادبي اعدادية الدكتور علي الوردي للبنين

 382.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3755

252021024195

علي كريم رميض مطر

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 379.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3756

252022116035

غفران راجي حسن مسلم

ادبي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 379.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3757

252022073052

هاجر غانم خوام بيده

ادبي اعدادية الفرزدق للبنات

 378.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3758

252022401079

زينب محمد رضا علي

ادبي الخارجيات

 377.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3759

252021024034

امير صالح مهدي ساجت

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 373.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3760

212022133019

راضين عبد الزهرة حسن جاسم

ادبي اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 366.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3761

252021150087

ميثم فائز صالح مهدي

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 366.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3762

252022056091

نور علي عبد الرضا حمزه

ادبي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 365.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3763

252021012192

مسلم حيدر مكي كاطع

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 363.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3764

252021008138

مثنى جاسم راهي عجمي

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 363.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3765

252022111006

بنين سالم هادي هاني

ادبي اعدادية القادسية للبنات

 362.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3766

232021032079

وليد حميد هاشم عبيس

ادبي اعدادية الكفل للبنين

 362.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3767

152022401032

حنين جالل جبار عيسى

ادبي الخارجيات

 361.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3768

282021046022

جواد كاظم رحيمه طليل

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 361.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3769

252021158015

زيد علي جوري جواد

ادبي ثانوية الفلك المسائية للبنين

 361.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3770

292021010050

رحيم سامي جفط جاسم

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 360.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3771

252021036027

مصطفى عبد العباس فارس عرين

ادبي ثانوية االنتصار المختلطه

 360.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3772

212022290011

ديدار غازي رشيد محمد

ادبي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 360.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3773

242041051002

احمد شاكر فرحان علك

احيائي اعداديه الوهج للبنين

 444.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3774

252042096232

زهراء عمار محمد مرزه

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 438.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3775

172041178029

حسن علي هادي حيدر يونس

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 437.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3776

252042062194

بنين صادق عبد المجيد علي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 427.0جامعة الكوفة/كلية اآلداب

3777

252021013029

مرتضى ثائر ارحيم جبر

ادبي اعدادية الفدائي للبنين

 401.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3778

252022170042

رواء حميد عويز محسن

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 397.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3779

242021022019

حسين عبد االمير صخيل مهدي

ادبي ثانوية الصالحية للبنين

 394.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3780

242022122032

زينب عالء عمران عبود

ادبي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 390.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3781

252022053025

حوراء رائد حميد عبد االمير

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 390.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3782

242021016032

صادق عبادي راضي فهد

ادبي اعدادية غماس للبنين

 387.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

صفحة  122من 567

القبول المركزي
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وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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االلكتونية
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اسم الطالب
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الرقم االمتحاني

3783

252021154025

محسن عبد علي حسين كاظم

الفرع

المدرسة

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

المجموع

القبول المركزي

 386.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3784

252021027051

علي سعد عبد جبار

ادبي اعدادية االبراج للبنين

 386.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3785

242021015022

رضا سلمان عبد عون بازول

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 384.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3786

291921016066

محمد جهاد محمد عبد

ادبي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 445.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3787

252041207004

اسلم رزاق جاسم خشان

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 443.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3788

252041033023

محمد عبد االمير علي حسين

احيائي ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنين

 442.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3789

252041150354

محمد غسان احمد حسين

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 425.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3790

252042059176

بنين عوض تركي عواد

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 425.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3791

252041031529

ماهر حسن عبد محمد

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 418.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3792

252041010096

عالء طالب كريم لهمود

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 418.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3793

252052061006

زهراء جواد محسن مهدي

تطبيقي ثانوية الرملة للبنات

 392.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3794

222051313028

عبد الرحمن هاشم جبر رمضان

تطبيقي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 391.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3795

222051051065

محمد جبر لفته عبود

تطبيقي اعدادية القيثارة للبنين

 391.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3796

252051122061

كرار سامي متعب بكيش

تطبيقي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 387.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3797

252051044120

محمد ظافر سالم نجم

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 384.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3798

222051374052

علي كريم سدخان عبيد

تطبيقي اعدادية شمس االمل للبنين

 381.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3799

282051022085

علي عمار كاطع خلف

تطبيقي اعدادية ابن زيدون للبنين

 380.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3800

232051033019

سقا امير حمد هالل

تطبيقي ثانوية النيل للبنين

 379.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3801

222051307263

موسى لطيف بجاي عطيه

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 378.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3802

252051012054

علي نسيم قاسم عزوز

تطبيقي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 377.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية

3803

252022194017

زينب صباح حسن بجاي

ادبي اعدادية اليقظة للبنات

 371.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3804

242022145017

ذكريات مصطفى سعيد خضير

ادبي ثانوية نهج البالغة للبنات

 368.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3805

252022086039

بنين فالح حسن عبد

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 367.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3806

252022066019

زهراء عادل غني محمود

ادبي اعدادية واسط للبنات

 366.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3807

252022079064

ساره نبراس عبد العباس عبد الرضا

ادبي اعدادية االفتخار للبنات

 362.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3808

242042142069

نور عبد االمير محسن عبد الرضا

احيائي اعدادية مريم العذراء االهلية للبنات

 417.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3809

252042058031

غدير عبد الرضا فضاله رحيم

احيائي اعدادية المنار االهلية للبنات

 410.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3810

252042101016

افراح طالب جالي عنين

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 400.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3811

242042220430

زينب عبد الرضا جاهل علوان

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 399.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3812

252042170048

انتظار عدنان تمكين خطار

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 396.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3813

242042106209

مريم جبار كوعي حمزة

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 396.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال
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القبول المركزي

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 394.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3815

242052220090

رواء كريم شاكر بعيوي

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 380.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3816

222052095042

قطر الندى عطيه حمزه عبود

تطبيقي اعدادية المنار للبنين

 364.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3817

232052098018

تبارك مؤيد علي كاظم

تطبيقي اعدادية الربيع للبنات

 362.0جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال

3818

252042100392

مالك مكي جواد هادي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 408.0جامعة الكوفة/كلية االثار

3819

272042160054

ايه يحيى عطيه طاهر

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 402.0جامعة الكوفة/كلية االثار

3820

292052051097

ميعاد جبر حايس محمد

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 364.0جامعة الكوفة/كلية االثار

3821

212051274075

يحيى سامي شهاب احمد

تطبيقي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 363.0جامعة الكوفة/كلية االثار

3822

252051009010

ايهم عباس علوان حسين

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 363.0جامعة الكوفة/كلية االثار

3823

232022303004

زينب راهي سكن ناصر

ادبي ثانوية طريق االحرار االهلية للبنات

 363.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

3824

252022079075

ضحى غالب صويح حلبوت

ادبي اعدادية االفتخار للبنات

 363.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

3825

252042063006

بنين ضرغام حبيب حسن

احيائي ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبنات

 414.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

3826

252042401064

رباب سالم جبار وداعه

احيائي الخارجيات

 402.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

3827

252042097074

زهراء عباس حسين عليوي

احيائي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 401.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

3828

252042056044

ايه سمير حميد محمد حسن

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 395.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

3829

272051037007

جعفر محمد واوي ابو حنين

تطبيقي اعدادية المؤاخاة للبنين

 367.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

3830

252051116010

حسين حليم شالكه عصواد

تطبيقي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 367.0جامعة الكوفة/كلية الفقه

3831

252042056102

دعاء عباس خضير حسان

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 442.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3832

232041022040

ياسر أسعد حيدر مانع

احيائي ثانوية بيروت للبنين

 432.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3833

252042096426

فاطمه موفق هادي علي

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 429.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3834

252042083032

تبارك كريم نصيف جاسم

احيائي اعدادية االمير للبنات

 427.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3835

222041245036

محمد صباح علي سمير

احيائي ثانوية الخلد المختلطة

 421.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3836

232041060064

عباس محمد حسن حسين عزيز

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 416.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3837

252041044207

سيف سمير محمد علي

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 414.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3838

252042070030

بتول محمود عبد الواحد بدن

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 401.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3839

242042106062

رحمة حيدر عايد كاطع

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 401.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3840

262042074073

زينة عالوي محمد حمود

احيائي اعدادية هالة بنت خويلد للبنات

 400.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3841

142041170050

محمد عادل محمد حمدان

احيائي ثانوية الحكمة االهلية للبنين

 399.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3842

252042401142

فرقان كاظم مهدي علي

احيائي الخارجيات

 398.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3843

182051006055

مسلم سمير خضير عباس

تطبيقي اعدادية بلد للبنين

 390.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3844

162051129018

مصطفى حسن حبيب عبيد

تطبيقي ثانويه نبراس العلم االهلية للبنين

 388.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني
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3845

162051022081

علي عبد الرحمن عبد الكريم حسن

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنين

 386.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3846

252051008090

علي سالم محمد سالم عبد الحميد

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 383.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3847

252051150045

حسن علي حميد ناشور

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 381.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3848

252051007172

مرتضى حيدر هادي مهدي

تطبيقي اعدادية النصر المركزية للبنين

 381.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3849

252051008134

محمد علي عبيد كاظم

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 380.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3850

252051157090

محمد صادق جعفر صاحب عبد االمير

تطبيقي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 374.0جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني

3851

332041070031

راكان سليمان عبد هللا علو

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 598.0جامعة تكريت/كلية الطب

3852

202041377207

مصطفى دلشاد علي امين

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 592.0جامعة تكريت/كلية الصيدلة

3853

182051119003

احمد مهدي صالح عويد

تطبيقي ثانوية الخطيب االهلية للبنين

 533.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

3854

182051011003

ايهم ابراهيم حسن مصطفى

تطبيقي اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنين

 508.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

3855

202051377135

يونس عباس شريف رمضان

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 497.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

3856

332051050006

محمد موسى محمد موسى

تطبيقي ثانوية فايدة المختلطة للنازحين

 493.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

3857

202051304019

توانا نوزاد رشيد رضا

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 489.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني

3858

182052401020

نبعه سامي حمود حسين

تطبيقي الخارجيات

 515.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3859

282051044081

محمد صالح حليحل وريوش

تطبيقي اعدادية جعفر النقدي للبنين

 448.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3860

282051039008

حيدر جمعه كزار علي

تطبيقي ثانوية ضياء الصالحين للبنين

 446.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3861

282051400043

علي جاسم محيبس بدر

تطبيقي الخارجيون

 446.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3862

172051400036

علي حسين محمد صالح

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 445.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3863

232051400025

حمزه علي حسن هاشم

تطبيقي الخارجيون

 445.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3864

232051009004

امير احمد عبد الكاظم سلمان

تطبيقي اعدادية المسيب للبنين

 444.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

3865

182041057015

عبد هللا فراس طارق اسماعيل

احيائي ثانوية تكريت االهلية للبنين

 581.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3866

182042227003

استبرق موفق صديم صالح

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 524.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3867

182042168022

هديل عبد علي جاسم

احيائي ثانوية البوجواري للبنات

 504.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3868

182042172045

مريم ليث نوري حسن

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 503.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3869

162051497084

محمد الباقر ناجح مهدي جار هللا

تطبيقي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 451.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3870

162051432016

محمد عباس محسن محمد

تطبيقي ثانوية قائم آل محمد للبنين

 448.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3871

182051077026

يوسف سعد فيصل عبد

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

 443.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3872

282051151454

علي حسين والي مطلك

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 443.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

3873

182042261027

نوره سعيد حماد عسل

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 556.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

3874

282051032004

احمد حسن هامل ناصر

تطبيقي ثانوية الجهاد للبنين

 535.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

3875

222051310048

حسين رحيم كاظم نصار

تطبيقي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 518.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي
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القبول المركزي

 447.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

3877

182051002082

محمد وليد احمد صعب

تطبيقي اعدادية الخطيب للبنين

 442.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

3878

182052343002

اسراء مزهر حمد احمد

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 426.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

3879

182052194017

يمامه هشام غني ابراهيم

تطبيقي ثانوية العقيدة للبنات

 425.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

3880

182052227005

شمس رعد عبد هللا زهوان

تطبيقي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 424.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة

3881

142051201070

حسين ريسان حسن الزم

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 442.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3882

242051062099

مرتضى عالء كاظم طالب

تطبيقي اعدادية التفوق للبنين

 440.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3883

182051099015

سبهان خلف محمد شالش

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد العوض للبنين

 440.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3884

282051006114

مجتبى ماجد خماس بدن

تطبيقي اعدادية العمارة للبنين

 438.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3885

182051025004

شامل خيري روفان حسين

تطبيقي ثانوية المروءة للبنين

 437.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3886

182052401023

يقين مطشر لطيف حسين

تطبيقي الخارجيات

 434.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3887

222051300142

يوسف عكاب جراح ذرب

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 431.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3888

272051154246

مصطفى سعد عبد الحمزه كاظم

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 426.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3889

162051063003

احمد هشام خالد جاسم

تطبيقي ثانوية االندلس االهلية للبنين

 422.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية

3890

162041060057

عبد هللا موفق ثويني عبد الساده

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 494.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3891

212042121188

نبا اياد وسمي حمدي

احيائي اعدادية ام حبيبة للبنات

 486.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3892

202041001029

احمد مصطفى مدحت ابراهيم

احيائي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 486.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3893

202041400040

عمر مالك علي محمد

احيائي الخارجيون

 483.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3894

242041010069

صادق عباس كاظم فزاع

احيائي اعدادية الحمزة للبنين

 482.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3895

232041211043

مرتضى جميل هادي جاسم

احيائي ثانوية النخيل المختلطة

 479.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3896

182042044021

منار اسامه حماده صالح

احيائي ثانوية السالم للبنين

 472.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3897

312051024032

عبد هللا غريب حازم مجيد

تطبيقي النصر النموذجية للبنين

 430.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3898

222051028021

يعقوب حسين ساجت سمير

تطبيقي اعدادية الرفاعي للبنين

 426.0جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية

3899

172052286015

زمزم خليل مصطفى عبد هللا

تطبيقي اعدادية االندلس للبنات

 553.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

3900

162052381140

نرجس ناجي كاظم خضير

تطبيقي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 552.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز

3901

162051033074

فرحان رمضان خضير عبد

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 536.0جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية

3902

182042271084

زينة زياد علي عبدهللا

احيائي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 547.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3903

182041005025

عثمان سبتي علوان محمود

احيائي اعدادية الضلوعية للبنين

 521.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3904

202042114030

دعاء يوسف حسن موسى

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 516.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3905

182042199032

هدى حميد عايد محمد

احيائي ثانوية الفجر الجديد للبنات

 514.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3906

172041400068

سيف غربي حميد علي

احيائي الخارجيون  -ايمن

 513.0جامعة تكريت/كلية العلوم
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تطبيقي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 469.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3908

182051331022

عمر كوان حسن خلف

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 430.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3909

182051005038

نور الدين محمد كريم حسين

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 426.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3910

182052343014

موج عبد هللا اسماعيل محمد

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 421.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3911

202052130002

ايمان ناظم عطيه حسين

تطبيقي ثانوية النزاهة للبنات

 418.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3912

182052237004

ايالف وصفي سلطان فرحان

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 417.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3913

182051331015

عبد الرزاق محمد صبحي حسون

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 411.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3914

202051003080

يونس نسيم حسين يونس

تطبيقي اعدادية الجهاد للبنين

 409.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3915

182051014016

عقبه رعد سليمان عبد هللا

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 409.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3916

182051045003

اسامه مد هللا شويخ عبيد

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

 405.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3917

182052347006

سبأ محمد محمود مصروف

تطبيقي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 403.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3918

182051331016

عبد العزيز ابراهيم حسين محمد

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 402.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3919

182052162013

ساره حميد حسين قدوري

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 401.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3920

182051084009

سالم محمد جاسم خلف

تطبيقي اعدادية الباهلي المختلطة

 397.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3921

202052139060

هدى جهاد زين العابدين طاهر

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 396.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3922

182051044022

عدنان شهاب احمد عبد هللا

تطبيقي ثانوية السالم للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3923

182051014028

يوسف ابراهيم عبد هللا محمد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 395.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3924

182052177008

رواء رعد رشيد صالح

تطبيقي ثانوية بيجي للبنات

 395.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3925

222051319019

كرار عالء عبد الحسين ثجيل

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 395.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3926

182051088001

ايهم عدنان عبد الهادي حسن

تطبيقي ثانوية سيف الدولة للبنين

 395.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3927

182052227003

دعاء بدر عذاب علي

تطبيقي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 395.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3928

172051364016

قاسم حمزة جاسم محمد

تطبيقي ثانوية المنار المسائية للبنين

 394.0جامعة تكريت/كلية العلوم

القبول المركزي

3929

282051101016

سالم جاسم جبار خزعل

تطبيقي اعدادية االرشاد للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية العلوم

3930

202042119023

تهاني حافظ برغوث عكاب

احيائي ثانوية جالل رضا افندي للبنات

 508.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3931

182042262025

نبراس عامر كوان عزيز

احيائي ثانوية المرجان للبنات

 494.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3932

182042162015

سرى اسماعيل جاسم محمد

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 469.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3933

182052162015

صابرين خضير خلف شرقي

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 393.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3934

182052194001

اية ضياء اسماعيل الطيف

تطبيقي ثانوية العقيدة للبنات

 392.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

3935

182041057031

همام يعقوب يوسف يعقوب

احيائي ثانوية تكريت االهلية للبنين

 491.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3936

202042344137

سميه نور الدين نصر الدين رحيم

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 452.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3937

202041221007

عبد الرحمن عبد الفتاح ابراهيم خلف

احيائي إعدادية الجزيرة المختلطة

 448.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب
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القبول المركزي

3938

182051343013

زين العابدين علي هادي محمود

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 502.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3939

182051073051

هشام فارس عكاب غزوان

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 416.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3940

182051044023

علي حسين علي احمد

تطبيقي ثانوية السالم للبنين

 415.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3941

182051343001

ابراهيم رائد عبد هللا صالح

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 407.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3942

182051343017

صهيب عبد هللا محمد حميد

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 407.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3943

182051029016

فهد رياض محمود خلف

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 400.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

تطبيقي إعدادية الفرقان للبنين

 399.0جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

3944

182051021021

علي رياض جابر مرعي

3945

182022226001

منار ضياء مهدي احمد

ادبي ثانوية الياسمين المختلطة

 494.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3946

182021340011

احمد عبد الكريم ابراهيم عبد الحميد

ادبي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 493.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3947

182022401062

رسل اسماعيل محمد لطيف

ادبي الخارجيات

 476.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3948

182021118021

سيف الدين كامل عطيه حبيب

ادبي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 463.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3949

182021014012

عبد هللا فرج خلف عبد هللا

ادبي اعدادية االمين للبنين

 457.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3950

182021131013

عبد الرحمن مالك عبد هللا علي

ادبي اعدادية القبس للبنين

 451.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3951

182021339078

فرحان نواف بهير غاتر

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 450.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3952

182021144003

عز العرب علي خميس موسى

ادبي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 445.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3953

182021061002

احمد ستار محمود سهيل

ادبي ثانوية بابل للبنين

 445.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3954

182021088006

شاكر شهاب احمد صالح

ادبي ثانوية سيف الدولة للبنين

 443.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3955

182021014017

علي نوار عبد هللا حسين

ادبي اعدادية االمين للبنين

 442.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3956

182022331015

رونق سالم احمد طه

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 440.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3957

182022401031

بيداء سعد مرعي هايس

ادبي الخارجيات

 439.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3958

182022181031

فاطمة عبد الرسول سمين حسن

ادبي اعدادية طوز للبنات

 439.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3959

182021003008

حيدر عماد حمزه عبد الرزاق

ادبي اعدادية الدور للبنين

 438.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3960

182021021068

يوسف صهيب عبد الحميد خليل

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 438.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3961

182021045030

عبد هللا احمد حمود حسين

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 436.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3962

182021007019

سليم وليد علي سليم

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 435.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3963

182021045025

ظاهر غايب راضي خليف

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 435.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3964

182021331004

ايهاب ظافر كزار شنون

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 434.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3965

182021118022

شهاب غازي شهاب احمد

ادبي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 434.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3966

182021046021

محمد حمد حمود عبد هللا

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 433.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3967

182021014002

ابراهيم مجيد ابراهيم جاسم

ادبي اعدادية االمين للبنين

 433.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3968

182021333112

محمد خير هللا جاسم طالب

ادبي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 432.0جامعة تكريت/كلية الحقوق
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 430.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3969

182021046025

محمود شهاب محمد سليمان

ادبي ثانوية التآخي للبنين

3970

182022198028

نورياس صالح حسن محمود

ادبي ثانوية البو هيازع للبنات

 430.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3971

182022351005

حنين نصير سعدون احمد

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 430.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3972

182021014025

مزهر ستار صالح اسماعيل

ادبي اعدادية االمين للبنين

 430.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3973

182021226004

حسين نديم جاسم مرزوق

ادبي ثانوية الياسمين المختلطة

 428.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3974

182021014019

عمر جبار ستار صالح

ادبي اعدادية االمين للبنين

 427.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3975

182021118010

براء زيدان خليف عواد

ادبي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 427.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3976

182021007026

عقيل ابراهيم خليل محمد

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 425.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3977

182021039012

دريد عامر موسى صلبي

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 424.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3978

182021036014

سعد فرج جمعه خلف

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 424.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3979

182021004018

زياد خلف عبد علي

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 423.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3980

182021350022

انس علي حسن علي

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 423.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3981

182022351013

سرور محمد جسوم عزيز

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 421.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3982

182021343056

محمد برهان اسماعيل رزوقي

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 421.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3983

182021321006

انس حكم نزهان حسين

ادبي ثانوية البروج المختلطة

 419.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3984

182021082036

عبد الرحمن محمد مرعي سبع

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 419.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3985

182021008001

حذيفه عبد عطيه صالح

ادبي ثانوية ابن االثير للبنين

 419.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3986

182022269016

سماح نصيف قاسم محمد

ادبي ثانوية الهدى للبنات

 417.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3987

182021004004

احمد عبد الكريم مسلط حمد

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 416.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3988

182021001007

جاسم حسن جسام مخلف

ادبي اعدادية االبراهيمية للبنين

 416.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3989

182021021011

احمد كمال محي صالح

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 415.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3990

182021094014

عبد القهار مهدي حامد خميس

ادبي ثانوية الفاروق للبنين

 415.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3991

182021332228

محمد حمد عبد هللا صالح

ادبي ثانوية بيجي المسائية

 415.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3992

182021010033

نزال عبد هللا معيد محجوب

ادبي اعدادية ابن كثير للبنين

 415.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3993

182021331005

بسام سهيل خليل حمد

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 414.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3994

182021004019

زيد خلف مطلك سحيمان

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 414.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3995

182022237028

شيماء خوام ساجر لفته

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 413.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3996

182021007024

عبد الرحمن طارق علي بنيان

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 412.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3997

182021007031

علي وعد خلف محمد

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 411.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3998

182021014004

احمد ثائر مهدي غايب

ادبي اعدادية االمين للبنين

 411.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

3999

182021339116

وليد خلف محسن خلف

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 411.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

صفحة  129من 567
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4000

182021039035

محمد شهاب احمد خلف

الفرع

المدرسة

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

المجموع
 411.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4001

182021014016

علي محمد علي محيميد

ادبي اعدادية االمين للبنين

 411.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4002

182021036039

عمر محمد فرحان حمود

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 409.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4003

182021086042

مصعب علي غالب ابراهيم

ادبي اعدادية المغيرة للبنين

 409.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4004

182021022012

عثمان مشعان يوسف محمد

ادبي ثانوية الكفاح للبنين

 408.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4005

182021312036

وليد خالد محمد عبد هللا

ادبي ثانوية الصديد المختلطة

 407.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4006

182021086002

احمد اكرم شاكر محمود

ادبي اعدادية المغيرة للبنين

 406.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4007

182021036017

طلب ياسين بكر جوير

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 404.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4008

182021312020

عبد هللا عباس حسين جاسم

ادبي ثانوية الصديد المختلطة

 404.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4009

182021039033

فواز احمد سعيد ابراهيم

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 403.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4010

182021007043

يوسف عباس صالح يوسف

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 403.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4011

182022246049

نور عبد الصمد كريم حدوشي

ادبي اعدادية البيان للبنات

 403.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4012

182022198013

سحر ساير صالح حسين

ادبي ثانوية البو هيازع للبنات

 403.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4013

182021142025

محمود عبد المالك شهاب احمد

ادبي اعدادية اعالم المستقبل للبنين

 402.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4014

182021361012

عارف عزيز طامي عبد الوهاب

ادبي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 401.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4015

182021350159

وليد خالد نافع صالح

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 401.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4016

182021011022

محمد نجاح مخلف حداوي

ادبي اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنين

 401.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4017

182021046006

حاتم عبد طه رمضان

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 400.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4018

182021021058

مصطفى انمار خيرو عرب

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 399.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4019

182021343041

علي محمد محمود معروف

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 399.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4020

182021287016

عمر خزعل حمد وعر

ادبي ثانوية الجواهري المختلطة

 399.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4021

182021011006

ثامر صباح محمد غريب

ادبي اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنين

 398.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4022

312021066005

محب مؤيد شهاب محمد

ادبي ثانوية الكوير المختلطة

 397.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4023

182021331008

عامر علي يوسف عبد

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 397.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4024

182021022015

محمد عبد هللا ابراهيم عليوي

ادبي ثانوية الكفاح للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4025

182021036009

بدر حميد خليفه طه

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4026

182021041053

محمد طه خلف حميد

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4027

182021046028

ناظم باسم عبيد شعبان

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4028

182021151007

عبد هللا بسام ياسين رشيد

ادبي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4029

182021041040

علي سعدون دحام محمد

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4030

182021038023

ياسر عماد محمد خلف

ادبي ثانوية احمد بن حنبل للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

صفحة  130من 567
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ادبي ثانوية العلم للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4032

182021343069

معتز عدي حميد علي

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 396.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4033

182021331011

عز الدين احمد علوان محمد

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 395.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4034

182021332233

محمد شهاب احمد عبد هللا

ادبي ثانوية بيجي المسائية

 395.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4035

182021312026

عمر زاحم عواد سهيل

ادبي ثانوية الصديد المختلطة

 395.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4036

182021073041

محمد حسام عادل رعد

ادبي اعدادية ابن المعتم للبنين

 395.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4037

182021039031

فاضل خميس محمود نجم

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 395.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4038

182022174006

راوية حمد شهاب احمد

ادبي ثانوية الهجرة للبنات

 395.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4039

182021118058

مروان عبد الكريم خضير مرموص

ادبي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 394.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4040

182021114005

حسن حميد ذياب حسن

ادبي ثانوية االنشراح للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4041

182021053020

وسام محمود جمعه ذياب

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4042

182021312037

يحيى قصي يحيى جابر

ادبي ثانوية الصديد المختلطة

 392.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4043

182021021016

بكر محمد جاسم عبد هللا

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 392.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4044

182021129004

أسامه جاسم محمد ذياب

ادبي ثانوية اليرموك للبنين

 392.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4045

182021046009

حسن مهيدي مشعان مذود

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4046

182021122030

عبد هللا خوام طه خضير

ادبي ثانوية دبي للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4047

182021353010

وسام برهان فرحان حسين

ادبي ثانوية الصقور المسائية المختلطة

 391.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4048

182021007022

طارق محمد دحام مرهون

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 390.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4049

182021118009

ايوب محمد جاسم عبد

ادبي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 390.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4050

182021041016

جاسم احمد نصيف جاسم

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 390.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4051

182042176133

صبا رياض مالك عبد الغني

احيائي اعدادية بلد للبنات

 447.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4052

182041331030

محمد رشيد الطيف حسن

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 442.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4053

332041001056

عبد الجبار اسعود صديق نوري

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 441.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4054

182042259036

منى فياض حامد رشيد

احيائي ثانوية سدرة المنتهى للبنات

 441.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4055

182041020058

علي عدنان ولي حسين

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 441.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4056

182041123020

غزوان نهاد لطيف جمعه

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 439.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4057

182041014011

خالد وليد ثامر محمد

احيائي اعدادية االمين للبنين

 439.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4058

182041153011

مصطفى محمد سعيد سمين

احيائي ثانوية االوائل االهلية للبنين

 430.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4059

182051340012

عماد ابراهيم فرحان حمد

تطبيقي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 428.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4060

182051331032

ياسر عماد ناصر سهيل

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 413.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4061

182051099033

مهند حسين برجس دخيل

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد العوض للبنين

 408.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

صفحة  131من 567
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4062

182052237002

انس عامر عبد هللا حمد

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات
تطبيقي اعدادية الخصم للبنين

المدرسة

المجموع
 405.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4063

182051016050

ياسر عمار خلف حسن

4064

122021174013

محمد بدر خضير حمد

ادبي ثانوية الفاتح المختلطة

 401.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

 403.0جامعة تكريت/كلية الحقوق

4065

102022099036

هبه محمد هادي ياس

ادبي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 381.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4066

182021029025

نصيف ناهض جاسم محمد

ادبي اعدادية الوطن للبنين

 381.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4067

132021400056

عبد الرحمن صالح خلف سلمان

ادبي الخارجيون

 380.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4068

212021043004

احمد راضي كاظم جمعة

ادبي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4069

142021400176

قاسم كمول لفتة باني

ادبي الخارجيون

 374.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4070

182021343067

مصطفى عالء شكر عباس

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 373.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4071

122021024020

محمد خالد حسين حمد

ادبي ثانوية الرواد للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4072

192021065010

عبد الرحمن عدنان خليفه ضاحي

ادبي اعدادية الفتوة للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4073

182021014013

عبد هللا محمد فياض حسن

ادبي اعدادية االمين للبنين

 367.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4074

182021008004

سيف عبد هللا جاسم صالح

ادبي ثانوية ابن االثير للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4075

182021332001

ابراهيم طارق عواد محمود

ادبي ثانوية بيجي المسائية

 365.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4076

202021079045

يوسف محمد خضر حسن

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4077

182021353009

علي ضياء عبيد حسن

ادبي ثانوية الصقور المسائية المختلطة

 363.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4078

212021238002

احمد نبيل فخري حسن

ادبي ثانوية قس بن ساعدة المختلطة

 362.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4079

202022344029

ليلى صدر الدين محي الدين امين

ادبي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 361.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4080

202021259158

عماد علي حسن يوسف

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 361.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4081

182021051003

عادل عيدان عبد هللا محيميد

ادبي ثانوية الخرجة للبنين

 361.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

ادبي الخارجيون

 361.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4082

122021400010

امير يوسف نصيف جاسم

4083

202042154003

آيالف نصير محمود امين

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

4084

212042153031

صابرين عبدالكريم سلمان فدعم

احيائي ثانوية االمال للبنات

 418.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4085

182042257008

بركه عذاب احمد علي

احيائي ثانوية الحمزة للبنات

 413.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4086

182041044006

الزبير عواد حسين خلف

احيائي ثانوية السالم للبنين

 411.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4087

202051262068

فادي حاتم حسين خلف

تطبيقي اعدادية الشرقية المسائية

 386.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4088

182051014011

عبد العزيز محمد محمود حمد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 381.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4089

182042183077

زينه ريزان ولي شريف

احيائي اعدادية عمورية للبنات

 586.0جامعة تكريت/كلية التمريض

 429.0جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية

4090

212042091054

دانية محمد طارق ابراهيم

احيائي اعدادية تماضر للبنات

 574.0جامعة تكريت/كلية التمريض

4091

182042374018

تبارك عامر عبد الكريم ناصر

احيائي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 572.0جامعة تكريت/كلية التمريض

4092

212042293026

رقيه علي اسماعيل عجيل

احيائي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 572.0جامعة تكريت/كلية التمريض
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احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 571.0جامعة تكريت/كلية التمريض

4094

202042334168

سميه صالح يوسف توفيق

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 569.0جامعة تكريت/كلية التمريض

4095

182042213001

اجوان حاتم دحام عبدالعزيز

احيائي ثانوية التعاون للبنات

 485.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4096

182041337009

اصفوق غانم جاسم أحمد

احيائي ثانوية الريف المسائية

 476.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4097

182042331023

نهال سعدي شياع حمادي

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 466.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4098

182042276010

أيه رائد خالد حسين

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 455.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4099

202041017020

طه عمر رشيد محمد

احيائي اعدادية داقوق للبنين

 448.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4100

182041002006

احمد حافظ جاسم محمد

احيائي اعدادية الخطيب للبنين

 446.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4101

182041042017

وليد خالد حامد حنفيش

احيائي اعدادية غطفان للبنين

 443.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4102

202041017006

برزان ابراهيم اسود احمد

احيائي اعدادية داقوق للبنين

 440.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4103

182041073013

عبد العزيز رعد كاظم عزيز

احيائي اعدادية ابن المعتم للبنين

 439.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4104

182042270001

اسراء حاتم عالوي ياسين

احيائي ثانوية سومر للبنات

 438.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4105

182041123012

عبد الملك سبهان دحام سالم

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 438.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4106

212042263011

ضحى عامر زيدان خلف

احيائي ثانوية لقمان الحكيم المختلطة

 437.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4107

182041278005

ايوب مصلح سلمان حمادي

احيائي اعدادية االمام المختلطة

 436.0جامعة تكريت/كلية الطب البيطري

4108

182042170049

سبا غازي محمد رمضان

احيائي ثانوية العلم للبنات

 433.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4109

182042194018

زمن احمد مولود ابراهيم

احيائي ثانوية العقيدة للبنات

 426.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4110

182041348005

عبد القادر ماهر خلف طعمه

احيائي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 400.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4111

182042331014

عائشه فزع ذياب حسين

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 398.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4112

182042277003

انغام ضياء احمد مانع

احيائي ثانوية الجامعة المختلطة

 386.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4113

182042227032

سجى لفته سالم مصلح

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 383.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4114

182041331013

سفيان حسن علي جاسم

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 383.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4115

182041131015

قدامه ذياب صالح حمد

احيائي اعدادية القبس للبنين

 381.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4116

182041099010

عبد هللا محمد طه عبد هللا

احيائي اعدادية الشهيد محمد العوض للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4117

182041003031

عمر فاروق شاكر صالح

احيائي اعدادية الدور للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4118

182041044037

قيس شوكت شهاب حمد

احيائي ثانوية السالم للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4119

182042210019

نور عيسى عزيز خلف

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 377.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4120

182041131002

احمد عارف علوان صالح

احيائي اعدادية القبس للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4121

182042227026

زبيده قحطان محمد فياض

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4122

182042170039

رنا فؤاد ابراهيم جاسم

احيائي ثانوية العلم للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4123

182041041051

مصطفى عبد االمير حاتم يحيى

احيائي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

صفحة  133من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

4124

182042220005

شفاء زغير محمود خليفة

احيائي ثانوية الجاحظ للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4125

182042210011

شفاء ظاهر مزعل صالح

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4126

182042259001

آثار علي صالح حسن

احيائي ثانوية سدرة المنتهى للبنات

 372.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4127

182042227059

نور طارق زايد عجيل

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 371.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4128

182041079024

عمر عبد الحميد محمود معروف

احيائي ثانوية سومر للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4129

182041059034

محمد حليم ذياب احمد

احيائي اعدادية الحضارة للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4130

182041033026

عبد الحق اسماعيل مطر احمد

احيائي ثانوية سامراء االولى للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4131

182041008028

قتيبة طالب محمود مهوس

احيائي ثانوية ابن االثير للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4132

182041047008

رمضان ناهض عبد الرزاق حسن

احيائي اعدادية االسحاقي للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4133

182042261019

ضحى عباس حسن محمد

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 368.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4134

202041048015

احمد رعد علي حمود

احيائي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4135

212041085068

علي قيس فاضل شهاب

احيائي اعدادية جنات عدن للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4136

182042170056

شهالء محمد رحيم حسين

احيائي ثانوية العلم للبنات

 368.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4137

182042397001

أيات حمادي حسين علي

احيائي ثانوية الريادة االهلية للبنات

 367.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4138

182042373053

ندى تركي فليح حسن

احيائي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 367.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4139

182042170042

ريم صايل صالح عباس

احيائي ثانوية العلم للبنات

 366.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4140

182042234008

تبارك عماد يوسف صالح

احيائي ثانوية السعادة للبنات

 366.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4141

182042304007

طاهره حسن علي محمد

احيائي ثانوية النيل المختلطة

 366.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4142

182041361012

ادهام رائد محمد مطر

احيائي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 366.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4143

182042207001

انسام ياسر مزهر محمود

احيائي ثانوية العذراء للبنات

 366.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4144

182042331012

شيماء خليل جاسم حسين

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 365.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4145

122042083013

ختام محمد احمد حمادي

احيائي ثانوية العقيدة للبنات

 365.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4146

182042270004

افراح نظيف برهه علي

احيائي ثانوية سومر للبنات

 364.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4147

182041347008

احمد سفيان ثابت محمد

احيائي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 363.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4148

182041123002

اسامه عبد الوهاب فياض علي

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 363.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4149

182042311002

ايه عماد خلف حمود

احيائي ثانوية الصقر المختلطة

 363.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4150

322042025018

غيداء جبار علي هندى

احيائي ثانوية الياسمين للبنات

 363.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4151

182042202017

طيبه عبد محمد خضر

احيائي ثانوية عبد الرحمن الداخل للبنات

 362.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4152

181942220017

عبير جمعه حمود مصلح

احيائي ثانوية الجاحظ للبنات

 422.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4153

182042172041

الرة هيثم عرب علي

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 361.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4154

182042222011

رسل عبد الرحمن حسن عبد

احيائي ثانوية الرماح العوالي للبنات

 361.0جامعة تكريت/كلية الزراعة
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احيائي ثانوية االخاء المختلطة

 361.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4156

182041045044

محمد ابراهيم محمد محجوب

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 361.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4157

182042174028

شيماء عبد الحميد سعيد شنون

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 360.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4158

182042161042

ضحى عامر حمو حساني

احيائي ثانوية الدور للبنات

 360.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4159

182042261030

وفيه محمد عبد جاعد

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 360.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4160

182051077016

فارس عياده ضاري محمود

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4161

182051073013

حسين محمد رجب حسن

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4162

182051014026

معاويه نبيل ابراهيم حسين

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4163

182051003002

احمد خضير شعيب حمدي

تطبيقي اعدادية الدور للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4164

182051003021

محمد جواد لطيف جاسم

تطبيقي اعدادية الدور للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4165

182052397002

حنين صباح حسن ابراهيم

تطبيقي ثانوية الريادة االهلية للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4166

182051332017

اوس نصير احمد حماد

تطبيقي ثانوية بيجي المسائية

 375.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4167

182051089006

أحمد صدام عبد هللا حسون

تطبيقي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4168

181951002089

محمود مظهر حمدان سعدون

تطبيقي اعدادية الخطيب للبنين

 436.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4169

182052248012

نوره مازن حميد عبد هللا

تطبيقي ثانوية المهج للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4170

182051077024

ياسر عدنان جودت شاكر

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4171

202051019001

احمد صباح موسى حسين

تطبيقي اعدادية الحويجة للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4172

182051343034

محمد غني عبد هللا محمود

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 368.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4173

182051333026

وهب لطيف عبيد خلف

تطبيقي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 367.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4174

182052261015

مروه عبد المنعم احمد محمد

تطبيقي ثانوية الزهور للبنات

 366.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4175

182051014005

برزان شكر محمود حمد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4176

182051073045

مصطفى محمود سالم قدوري

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4177

182051343002

ابراهيم محمد عباس داود

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 365.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4178

182051132011

عبد هللا مشعان حسين علو

تطبيقي ثانوية الشافعي للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4179

182051296010

ياسر حسام سعيد حميد

تطبيقي ثانوية الودق المختلطة

 364.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4180

182051002097

يوسف امين رحيم هادي

تطبيقي اعدادية الخطيب للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4181

182052237008

حنان موسى احمد غفور

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 363.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4182

182052237007

تونس فيصل حازم عبد

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 363.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4183

182051014019

فيصل عبد الوهاب خزعل احمد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 363.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4184

182051160015

مصطفى أحمد محمد رشيد

تطبيقي ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطة

 363.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4185

181951280003

ايسر احمد جميل احمد

تطبيقي ثانوية الرافدين المختلطة

 423.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

صفحة  135من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

4186

182051044034

محمود حامد سلطان احمد
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 362.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

تطبيقي ثانوية السالم للبنين

4187

182051005007

حيدر خليل ابراهيم صالح

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 362.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4188

182051339049

هاني عبد الكريم دودح خلف

تطبيقي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 361.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4189

182051003012

عبد هللا موسى خلف رحيم

تطبيقي اعدادية الدور للبنين

 361.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4190

182052084009

هند مؤيد جامل احمد

تطبيقي اعدادية الباهلي المختلطة

 361.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4191

182052162011

رواسي فراس خضير عباس

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 360.0جامعة تكريت/كلية الزراعة

4192

202021055011

علي شكر صالح كريبان

ادبي ثانوية االوس للبنين

 517.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4193

182022336013

دعاء احمد حسين مغامس

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 453.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4194

182021046014

عامر صادق حسن ناصر

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 443.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4195

182021061005

حمزه حسن عاصي هواس

ادبي ثانوية بابل للبنين

 439.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4196

182021278013

محمد شياع جواد حسن

ادبي اعدادية االمام المختلطة

 430.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4197

182022195004

خنساء مولود حسين علي

ادبي ثانوية سعد بن معاذ للبنات

 430.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4198

182022331020

صفا يحيى حسين عبد هللا

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 430.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4199

182021045055

نشوان صباح علي عباس

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 429.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4200

182022172016

ضحى رافع قاسم صالح

ادبي ثانوية المستنصرية للبنات

 428.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4201

182021331012

علي غازي صالح مهدي

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 419.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4202

182021073022

عبد القادر ياسر ذاكر يعقوب

ادبي اعدادية ابن المعتم للبنين

 418.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4203

182022060013

ميمنه صالح حمد يوسف

ادبي ثانوية النوابغ للبنين

 415.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4204

212021212011

سبعاوي كاظم عباس خلف

ادبي ثانوية المأمون المختلطة

 413.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4205

182021116022

ياسين مشعان خليل عبد هللا

ادبي ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنين

 406.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4206

182021008002

خلدون سامي محمد حسين

ادبي ثانوية ابن االثير للبنين

 405.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4207

182022247026

ضحى خميس صلبي عبد

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 405.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4208

212021065079

محمود سعد كاظم محمد

ادبي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 403.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4209

192021350087

عالء محمد جاسم محيميد

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 400.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4210

212021014078

مشتاق طالب خضير محمد

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4211

212021026065

يوسف نعيم عبد الستار احمد

ادبي ثانوية الفارابي للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4212

212021023062

وائل خالد عبود رشيد

ادبي اعدادية الفلق للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4213

182021336116

محمد عقيل عباس لطيف

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 395.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4214

112022064065

نور محمد احمد جاسم

ادبي اعدادية االصيل للبنات

 395.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4215

182021041018

حسين علي خلف علي

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4216

182021133002

احمد صالح احمد خضر

ادبي ثانوية الناعمة المختلطة

 393.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد
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 393.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4217

182022347026

شهد عبد الجبار عبد الستار جاسم

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

4218

212021087035

علي سالم شدهان ابراهيم

ادبي اعدادية طوبى للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4219

182022331016

ساره سعدون عباس عبد

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 392.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4220

182021007029

علي خلف جاسم محمد

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4221

182022260009

دعاء خضير عباس اسود

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4222

182021046002

احمد طارق مطيران رميض

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 390.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4223

182021321007

حسان عطية مساهر حمد

ادبي ثانوية البروج المختلطة

 390.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4224

182022348014

مروج ثابت خلف حسن

ادبي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 389.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4225

182021118044

فيصل صباح جمعه جدعان

ادبي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 389.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4226

182021069003

احمد حسين احمد حسن

ادبي ثانوية دجلة للبنين

 389.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4227

182021096009

حمزه عدنان عبد هللا خضير

ادبي ثانوية التراث العربي للبنين

 389.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4228

122021016021

فراس حاتم صبار احمد

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4229

212021217022

نهاد صالح حسين كركز

ادبي ثانوية المهتدي باهلل المختلطة

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4230

182022347018

رنين سفيان خليل ابراهيم

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4231

182022261009

دعاء شهاب احمد محمد

ادبي ثانوية الزهور للبنات

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4232

182021011026

مصعب عمير حمد فرحان

ادبي اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4233

182021116018

مصطفى مشعل خليل عبد هللا

ادبي ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4234

182021131015

عبد العزيز ثاير تركي صالح

ادبي اعدادية القبس للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4235

182021061009

كنعان عدي حاتم طايس

ادبي ثانوية بابل للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4236

182021333021

بارع ضاري فؤاد رشاد

ادبي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4237

182022258042

موج نجم صالح سحاب

ادبي ثانوية البارودي للبنات

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4238

182021041031

عبد العزيز صباح عطا خليف

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4239

212021010079

احمد محمد سلمان سعود

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4240

132021001015

احمد شهاب احمد محمد

ادبي اعدادية االعظمية للبنين

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4241

182021021045

علي عامر ياسين محمد

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4242

182021132003

حارث احمد خلف هندي

ادبي ثانوية الشافعي للبنين

 383.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4243

182021046017

عبد القدوس علي محمود صالح

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 383.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4244

182021007030

علي عناد جميل عليوي

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 383.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4245

182021335100

وسام رياض خلف عزاوي

ادبي اعدادية النهضة المسائية للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4246

182021039020

عبد الرحمن خلف علي يوسف

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4247

182021021014

ايوب عدنان محمد صالح

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد
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4248

182022351010

رنده ضياء خليفه سلطان

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4249

212021010038

علي عامر داود سلمان

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4250

182021305013

مصعب صكر علي عبد

ادبي ثانوية الصحابة للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4251

182021312029

محمد اسماعيل سالمه خنجر

ادبي ثانوية الصديد المختلطة

 381.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4252

182022260016

منى صبيح كريم رشيد

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 381.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4253

182021086038

مصطفى احمد فؤاد علوان

ادبي اعدادية المغيرة للبنين

 381.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4254

182022348011

فاطمه خليل ابراهيم محمود

ادبي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 381.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4255

182021074020

عمر سامي حسين ثلج

ادبي ثانوية عثمان بن عفان للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4256

182021321015

غيث عدنان مخلف عبد

ادبي ثانوية البروج المختلطة

 380.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4257

182021305001

احمد سامي احمد علي

ادبي ثانوية الصحابة للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4258

182021045044

محمد حمد حردان خليف

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4259

182021004008

انس جابر فرحان مطلك

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4260

182022373031

شمس اسامه حسين علي

ادبي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 379.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4261

182021046012

سعد عبد خالد صالح

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4262

182021118032

عداي خضير حسن شومل

ادبي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4263

182021039015

سعد كريم خليل ابراهيم

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4264

182021088004

اوس سعد جاسم محمد

ادبي ثانوية سيف الدولة للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4265

182021351047

مهدي سمير مهدي علي

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 378.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4266

182021333149

يوسف مروان عدنان خليل

ادبي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4267

122021023016

عبد هللا احمد محمد صالح

ادبي ثانوية الصديق للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4268

182021046003

اسامه دخيل احمد عبد هللا

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4269

182022343003

حنين ستار عزيز سمير

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 377.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4270

192021346028

سراج الدين اسماعيل عوده محمود

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 377.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4271

182022273008

حنان عطا هللا كاظم صالح

ادبي ثانوية الشهيد وائل للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4272

182022246037

فاطمه سمير فاضل صالح

ادبي اعدادية البيان للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4273

182021347047

عباس سرمد عباس حسين

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 375.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4274

192021400044

عبد الرحمن احمد شهاب حمد

ادبي خارجيون

 375.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4275

182021131018

عبد هللا عاصم شهاب حمد

ادبي اعدادية القبس للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4276

182021331015

عمر رعد زيدان لطيف

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 374.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4277

182021343005

احمد سعيد حمو حساني

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 374.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4278

212021203002

ابراهيم لطيف احمد عباس

ادبي ثانوية البهاء المختلطة

 374.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد
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القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

4279

212021273053

محمد احمد حميد حسن

الفرع

المدرسة

ادبي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

المجموع
 374.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4280

182021045057

وسام ابراهيم محمد محجوب

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4281

212022170025

نور خطاب عبد الستار مطلك

ادبي اعدادية ورثة االنبياء للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4282

122021174014

محمد حميد ابراهيم فهد

ادبي ثانوية الفاتح المختلطة

 373.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4283

182021042007

احمد موسى محمد ابراهيم

ادبي اعدادية غطفان للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4284

182021321005

امير ضامن سطام ملح

ادبي ثانوية البروج المختلطة

 373.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4285

181922210023

سومه حواس مخلف مصلح

ادبي ثانوية التراث العربي للبنات

 435.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4286

182022351002

اميم ابراهيم حسين حمد

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 372.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4287

192021290003

اركان مجيد احمد محمد

ادبي ثانوية النخيل المختلطة

 372.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4288

192021020017

ضياء الدين خليل كنطر علي

ادبي اعدادية الحقالنية للبنين

 372.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4289

182021343065

مصطفى حماد محي محمود

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4290

182022347020

ريم باسل جابر عجيل

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4291

212022134057

نور صادق محمد سلمان

ادبي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 371.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4292

192021337200

محمد السعيد أحمد عوده سجل

ادبي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4293

182021088010

غيث سحاب احمد غثوان

ادبي ثانوية سيف الدولة للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4294

182021127053

هاشم حيدر علي خليل

ادبي ثانوية الشيخ المفيد للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4295

202021259213

محمد عبد الجبار عطية حديد

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4296

202021298005

انس صدر الدين عبد القادر حسن

ادبي ثانوية مامه ريشه للبنين  -دراسة كردية

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4297

182021069012

علي ارحيم سهيل مطر

ادبي ثانوية دجلة للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4298

182021046026

مصطفى احمد خلف صالح

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4299

182021046016

عبد الغفور علي محمود صالح

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4300

182021069018

منهل محمود صلفيج ضعن

ادبي ثانوية دجلة للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4301

182021348023

محمد غفوري الطيف سالم

ادبي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4302

182021339030

حجاب نايف عبيد زحيمان

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 370.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4303

181922321002

سلوى حسين فارس ذياب

ادبي ثانوية البروج المختلطة

 431.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4304

182022343009

ضحى ربيع احمد علي

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 369.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4305

182021142010

سرمد عماد محمد مجيد

ادبي اعدادية اعالم المستقبل للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4306

182021061010

محمود باسم علي حسين

ادبي ثانوية بابل للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4307

212021282026

عمر علي عبد هللا علي

ادبي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4308

202021259060

خالد إسماعيل جمال وهيب

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 368.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4309

212021077107

علي مصطفى عبد الوهاب ياسين

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  139من 567
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المجموع
 368.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4310

212022188006

رانيا لطيف مظلوم فليح

ادبي ثانوية االغراس للبنات

4311

182021114013

فاهم فرهود حميد حردان

ادبي ثانوية االنشراح للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4312

212021001027

سراج هاشم محمد احمد

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4313

182021021053

محمد عدنان ناظم حافظ

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 367.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4314

182022237025

شهالء فائق مجيد سلمان

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 367.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4315

192021346083

موفق حمد عبد خلف

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 367.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4316

182021021049

فراس هاشم شكر حمود

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 367.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4317

182022331018

شهد حوم جاسم محمد

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 367.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4318

182022245014

هند عبد السالم محمد احمد

ادبي اعدادية البخاري للبنات

 367.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4319

182021331013

علي محمد علي رظيمه

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 366.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4320

182021116016

محمد ابراهيم صالح مبارك

ادبي ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4321

212021278105

محمد احمد شهاب احمد

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4322

182021007032

فهد صباح عبد محمد

ادبي اعدادية بيجي للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4323

182021068011

اسامة صالح حاوي احمد

ادبي ثانوية المقاصد لبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4324

182022270007

زهراء سعيد عايد زيدان

ادبي ثانوية سومر للبنات

 365.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4325

182021005001

انور مثنى شحاذه مجيد

ادبي اعدادية الضلوعية للبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4326

182021091007

علي جاسم محمد رميض

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4327

182021118042

عمر ايسر صالح حسن

ادبي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4328

182021142003

الحمزه عبد هللا محي محمود

ادبي اعدادية اعالم المستقبل للبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4329

182021004015

حسين صالح يوسف عكله

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4330

182021019032

عمر خليل كانون غني

ادبي ثانوية العلم للبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4331

182021068032

قاسم مجول بندر صالح

ادبي ثانوية المقاصد لبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4332

192021352045

وسام عبيد عجمي ثميل

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4333

182021039025

علي مهدي صالح محمود

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4334

182021010012

خالد عسكر محمد ابراهيم

ادبي اعدادية ابن كثير للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4335

182022186024

مأثر ضيدان هجيج فريح

ادبي ثانوية ميسلون للبنات

 364.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4336

182021059010

اسامه ياسين ابراهيم خلف

ادبي اعدادية الحضارة للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4337

212021351002

جاسم محمود صبر علي

ادبي ثانوية طه حسين المختلطة

 364.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4338

212022099041

زينب طارق صبري غايب

ادبي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 364.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4339

202021261029

حسيب احمد خلف حمد

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 363.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4340

182041123016

عمر حسن عبد الرزاق حسن

 442.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي ثانوية القحطانية للبنين
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182041123029

مدين حربي اسماعيل ابراهيم

الفرع
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المجموع

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 433.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4342

182042331011

شهد كامل محمد منديل

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 431.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4343

182041331027

مؤيد رشيد حميد حردان

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 431.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4344

182042373057

هاجر رائد فريد حديد

احيائي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 420.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4345

182042172035

صفا اسامه غالب صبحي

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 415.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4346

182042174006

بشرى نزهان حسين علوان

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 414.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4347

182041044030

عبد الوهاب زكي خلف عبد هللا

احيائي ثانوية السالم للبنين

 412.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4348

192041019005

اثير اياد شهاب احمد

احيائي اعدادية حديثة للبنين

 410.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4349

182041079005

احمد ياسين طلب علي

احيائي ثانوية سومر للبنين

 407.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4350

182042162021

لورا سعد مسير جاسم

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 406.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4351

182041016006

احمد عادل دوبان سليمان

احيائي اعدادية الخصم للبنين

 406.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4352

122041014019

كمال محمد جاسم شهاب

احيائي ثانوية ابن عقيل للبنين

 404.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4353

182042373052

نبأ هاشم محمد عيسى

احيائي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 404.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4354

182041077009

عبد الرحمن رفعت مجيد شهاب

احيائي اعدادية القسطل للبنين

 403.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4355

182042176048

تبارك علي خلف علي

احيائي اعدادية بلد للبنات

 403.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4356

182041035041

سعد كريم جمعه جاسم

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 402.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4357

182041123030

مصعب جمال ثامر عبد

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 402.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4358

182042174010

ترفة باسم صبار مهدي

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 401.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4359

182041331023

علي فاروق ابراهيم احمد

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 401.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4360

212041400036

ذو الفقار رعد حميد حسن

احيائي الخارجيون

 399.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4361

182042172048

مها دريد اسماعيل عباس

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 399.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4362

202042132048

مينا عمر علي ذيبان

احيائي ثانوية الجمهورية للبنات

 399.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4363

182041019018

علي حسين عباس حسين

احيائي ثانوية العلم للبنين

 399.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4364

182042205002

أيه رعد حبيب عبد الرزاق

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 399.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4365

181941311008

انور محمود رشيد حميد

احيائي ثانوية الصقر المختلطة

 465.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4366

182041003002

احمد بشير كرم احمد

احيائي اعدادية الدور للبنين

 398.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4367

181941123005

احمد سحاب احمد غثوان

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 464.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4368

182041123007

سيف الدين زامل متعب شيخ

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4369

202041023015

محمد فائز احمد رشيد

احيائي اعدادية الرياض للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4370

182041111005

فهد حاتم دحام عبد العزيز

احيائي ثانوية التعاون للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4371

182042162030

ورود روكان تركان علي

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 397.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  141من 567
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4372

182041331006

تاج الدين عادل نصر هويدي

الفرع

المدرسة

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

المجموع
 396.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4373

182042189008

تبارك ماهر عبد هللا يوسف

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 394.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4374

182041331017

عبد الرحمن طارق جاسم محمد

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 394.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4375

202041011031

عبد الحق اسماعيل احمد شهاب

احيائي اعدادية المستقبل للبنين

 394.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4376

202041030114

محمد صالح مصلح حمود

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4377

182041111002

حسين لطيف جايد حسين

احيائي ثانوية التعاون للبنين

 392.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4378

192041350111

مصطفى محمود حسين مسربت

احيائي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 392.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4379

181941143019

محمد احمد سعد محيميد

احيائي ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطة

 457.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4380

212042401001

اراس مبارك عواد غيدان

احيائي الخارجيات

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4381

182041077018

مصطفى جمال محسن خضر

احيائي اعدادية القسطل للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4382

182042140022

فاطمه عبد هللا ابراهيم عليوي

احيائي ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4383

182041005011

آوس فراس مظهر محمود

احيائي اعدادية الضلوعية للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4384

202041259120

طارق خليل ابراهيم طبج

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4385

312041024109

علي عبد الواحد عباس محمد

احيائي النصر النموذجية للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4386

202042117038

ساره عقيل تالي صافي

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 390.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4387

182041336001

ابراهيم خليل محمود محسن

احيائي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 390.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4388

182041123032

نوفل فرهود حميد حردان

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 390.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4389

182042347009

تقى رعد مالك طه

احيائي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 389.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4390

202042352036

ره يان ساالر عبد هللا صالح

احيائي ثانوية شنه للبنات دراسة كردية

 389.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4391

181941311016

طلفاح عبد الرحمن احمد جاسم

احيائي ثانوية الصقر المختلطة

 453.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4392

182042174001

اشواق صباح كريم ابراهيم

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4393

212041087091

مصطفى عدنان شحاذة خلف

احيائي اعدادية طوبى للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4394

202041262061

عمر صبحي نوري اسماعيل

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4395

182042205123

يمامه فاضل كرم هادي

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4396

182041087010

موفق طه ياسين مجيد

احيائي ثانوية شاعر الرسول للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4397

202041377193

هونر فهمي علي عثمان

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4398

182042261025

موج صادق مصطفى جاسم

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4399

182041331001

أمير خالد فاروق احمد

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4400

182041069013

قتيبه حسين فهد سهيل

احيائي ثانوية دجلة للبنين

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4401

182041017013

محمد خالد محمود احمد

احيائي ثانوية الزوية للبنين

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4402

182042170076

نبأ مجبل عواد شطر

احيائي ثانوية العلم للبنات

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  142من 567
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

4403

182041086004

احمد نبيل حامد طوكان

الفرع

المدرسة

المجموع
 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي اعدادية المغيرة للبنين

4404

182041141003

احمد فتاح عباس ايوب

احيائي اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4405

202041257014

عبد العزيز فيصل نهير دليان

احيائي ثانوية النسور المسائية المختلطة

 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4406

182042140012

راني هاشم مطر سلوم

احيائي ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4407

212041225037

محمود علي محمود جاسم

احيائي ثانوية المحسن للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4408

182041151072

محمد موسى محمد عبد

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4409

182042170067

كوثر كريم بشير جاسم

احيائي ثانوية العلم للبنات

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4410

182042162025

ندى حسين عطية خلف

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4411

202041006035

علي ابراهيم احمد حمدوش

احيائي اعدادية الصدر للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4412

182041037028

علي قاسم سمين حسن

احيائي اعدادية طوز للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4413

182041331003

احمد سالم محمد عبد هللا

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4414

182041043005

سامر ستار محروس عواد

احيائي ثانوية يثرب المختلطة

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4415

182042140019

صفا محمود عبد هللا عليوي

احيائي ثانوية الضلوعية االهلية للبنين

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4416

182041361020

سعد شاكر جمعه محمود

احيائي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4417

182042174026

سجى رشيد لطيف عطية

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4418

182041048018

محمد صباح مهدي ابراهيم

احيائي اعدادية البحتري المختلطة

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4419

182051033030

محمد ستار محمد مهدي

تطبيقي ثانوية سامراء االولى للبنين

 422.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4420

182051343042

مهند شويش محمد فاضل

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 415.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4421

182051029011

عبد الفتاح خلف سالم خلف

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 413.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4422

182051335046

محمد كمال محمود خلف

تطبيقي اعدادية النهضة المسائية للبنين

 409.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4423

182051005039

هاني جاسم محمد عطية

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 406.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4424

182051293006

منشد دلف هلوب محمود

تطبيقي ثانوية دار العلم المختلطة

 399.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4425

182052343016

نور احمد ابراهيم طعمة

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 397.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4426

182051331010

ساجد عواد ابراهيم خليفه

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 395.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4427

182051343022

عبد الرحمن ايوب حمادي طه

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 392.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4428

182051077001

ابراهيم عامر قدوري ويس

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4429

182051016007

احمد عبد هللا ابراهيم حسين

تطبيقي اعدادية الخصم للبنين

 389.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4430

182051029020

محمد دريد خير هللا رجب

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4431

182051014021

كثير فريد طعمه حمد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4432

182051042020

عبد الهادي صالح سليمان حسين

تطبيقي اعدادية غطفان للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4433

182052194012

مريم سعدي عباس شهاب

تطبيقي ثانوية العقيدة للبنات

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  143من 567
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4434

182051006004

احمد نهاد دروش خليل

الفرع

المدرسة

المجموع

تطبيقي اعدادية بلد للبنين

 387.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4435

182051005013

صدام اياد حاتم حسين

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4436

182051305002

ايمن عطا هللا كاظم صالح

تطبيقي ثانوية الصحابة للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4437

182052343013

فاطمة جاسم محمود عثمان

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 384.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4438

182051073044

مصطفى محمد عبد الستار جاسم

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4439

182051003009

عبد اللطيف خالد عبد اللطيف عمر

تطبيقي اعدادية الدور للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4440

182051332047

عبد هللا احمد محمد مضحي

تطبيقي ثانوية بيجي المسائية

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4441

182051003023

محمد محسن نوري حميدي

تطبيقي اعدادية الدور للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4442

182051003025

مهند سعد مهدي حسن

تطبيقي اعدادية الدور للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4443

192051360081

مصطفى خشان بدوي جاسم

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4444

182051029005

امير علي سعدي محمود

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد

4445

182022383016

دلنيا فالح رشيد محمود

ادبي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 440.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4446

182022386002

ساره عاشق كامل احمد

ادبي ثانوية الطبري المسائية دراسة كردية

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4447

182021354011

يوسف عجيل مطشر متعب

ادبي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4448

212021262007

سجاد نهاد كريم محمد

ادبي ثانوية الهداية المختلطة

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4449

242021009028

حسين عدنان طالب حسين

ادبي اعدادية سومر للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4450

212022134038

شيماء قاسم محمد عدوان

ادبي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4451

212021039025

مصطفى حسن اسماعيل محمد

ادبي اعدادية المقدادية للبنين

 367.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4452

272021153046

حيدر جواد عبد الكاظم صادق

ادبي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4453

212022146046

فاطمه اركان احمد بريسم

ادبي ثانوية الروابي للبنات

 361.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4454

212021084004

اوس سليم خليل زكام

ادبي ثانوية ثأر الشهداء للبنين

 361.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4455

182021280019

علي عبد مخلف سبع

ادبي ثانوية الرافدين المختلطة

 360.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو
 420.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4456

181921037001

احمد عبد الواحد نصيف احمد

4457

202042138083

فردوس حسن محمد عبد الفتاح

احيائي اعدادية نور العراق للبنات

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4458

202042340052

كه شبين عبد الرحمن كريم عزيز

احيائي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 424.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4459

212041278058

عبد الرحمن غسان خلف ابراهيم

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 422.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4460

202042148024

ساجده حسين حمدي محمود

احيائي اعدادية قونجه كول للبنات

 421.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4461

202042346087

مريم عباس محمد علي

احيائي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 420.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

ادبي اعدادية طوز للبنين

4462

142042401045

دعاء قيس خير هللا كاظم

احيائي الخارجيات

 419.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4463

182042383011

اواز حسين محسن مجيد

احيائي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4464

182042182024

بشرى صالح محمد عبد هللا

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 417.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو
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احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 415.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4466

202042336009

شنه فائق عزيز شريف

احيائي ثانوية ارارات للبنات  -دراسة كردية

 415.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4467

182042254035

فائدة هدايت نامق موسى

احيائي ثانوية االماني للبنات

 415.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4468

202042101034

نور نجم هاشم ظاهر

احيائي ثانوية  9نيسان للبنات

 414.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4469

182042203030

رسل فالح كريم جاسم

احيائي ثانوية دمشق للبنات

 413.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4470

212041052022

بشار عيسى عبد الستار ابراهيم

احيائي اعدادية االمام الزهري للبنين

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4471

202041311034

طه فاتح رشيد محمد

احيائي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4472

182042254016

درون عمر حسن محمد

احيائي ثانوية االماني للبنات

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4473

182041380017

ريكر حكمت حكيم حميد

احيائي ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنين

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4474

212041229054

عمر نجم عبد هللا حماد

احيائي ثانوية بردى للبنين

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4475

202041365003

بوتان ادريس ستار عبد هللا

احيائي اعدادية سه رزي المختلطة -كردية

 407.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4476

202041307016

شوان احمد شكور محمد

احيائي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 407.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4477

222041072017

جاسم محمد عكلو عجه

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 407.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4478

202042350002

االء عزيز ابراهيم احمد

احيائي ثانوية زوزان للبنات دراسة كردية

 406.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4479

202051017024

علي حسين نور الدين علي

تطبيقي اعدادية داقوق للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4480

222051006015

حمد عبد هللا نعيم شايع

تطبيقي اعدادية البطحاء للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4481

182051084010

صالح محي صالح محمد

تطبيقي اعدادية الباهلي المختلطة

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4482

182051014009

سجاد خميس جميل عويد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4483

182051037012

عبد هللا عبد الناصر عبد هللا جاسم

تطبيقي اعدادية طوز للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4484

222051319011

عباس احمد عبد الحسين ثجيل

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4485

222052016008

غفران كامل مرشد محمد

تطبيقي ثانوية التضامن للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4486

222051400108

هيثم كريم عساف جمعه

تطبيقي الخارجيون

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4487

181951040012

ايوب يوسف فرج ياسين

تطبيقي اعدادية عمر المختار للبنين

 436.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4488

112051151002

أحمد صاحب كردي داود

تطبيقي اعدادية االبتكار للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو

4489

182041318011

حسين رعد ديكان سكر

احيائي ثانوية العدالة المختلطة

 517.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4490

182042163053

نوره عامر حسن علي

احيائي اعدادية الشرقاط للبنات

 490.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4491

182042015002

اطياب جالل لطيف حسين

احيائي ثانوية الجماهير المختلطة

 476.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4492

182042386003

حنان نجاة عبد القادر رحيم

احيائي ثانوية الطبري المسائية دراسة كردية

 474.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4493

182042271034

براء مثنى يوسف عبد هللا

احيائي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 473.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4494

202041259071

حارث مظهر صالح سليمان

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 470.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4495

212041352014

عمر جمال ابراهيم حبيب

احيائي ثانوية العرفان المختلطة

 469.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  145من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

4496

202041006060

محمد منهل مسعود صالح

احيائي اعدادية الصدر للبنين

 468.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4497

202041253022

حسام عبد هللا حميد خضير

احيائي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 467.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4498

182042164033

مالك شاكر محمود خلف

احيائي ثانوية عين زالة للبنات

 465.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4499

252041151185

مصطفى اثير حاكم حسين

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 465.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4500

182042182037

ديانا فاتح فرج حمبور

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 464.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4501

182042347028

مريم محمد ياسين مجول

احيائي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 461.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4502

182041067015

سلمان جياد سلطان سعيد

احيائي ثانوية النهرين للبنين

 460.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4503

202042150008

ايات عصام هيكل عالوي

احيائي ثانوية هاجر للبنات

 459.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4504

182042172016

تبارك نبيل حامد طوكان

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 457.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4505

182042339008

رشا محمود عباس عزيز

احيائي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 453.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4506

232042119106

مريم خضير عبود عاشور

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 452.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4507

242041153030

مرتضى محمد نعمه جاسم

احيائي ثانوية راهب بني هاشم المختلطة

 452.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4508

182042174016

ذكرى خليل ابراهيم مجيد

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 451.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4509

172041005054

عمر سعيد حاجوس شيوخ

احيائي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 450.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4510

212041282029

حسين علي عبد هللا حسين

احيائي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 446.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4511

212041400070

محمد صالح مهدي محمد

احيائي الخارجيون

 445.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4512

212042099044

ديالى ماهر عبد خلف

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 444.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4513

212042140180

علياء قيس عبد االمير موسى

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 443.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4514

182052237005

ايمان سالم مصطفى سلمان

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4515

172051350158

عبد الرحمن احمد ابراهيم احمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 427.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4516

222051313006

حسن علي حيال غانم

تطبيقي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 426.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4517

182051306004

احمد خميس محمد جسام

تطبيقي اعدادية المنعم المختلطة

 421.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4518

182052297002

حنان طالب حمد حمود

تطبيقي ثانوية االلباب المختلطة

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4519

222051017076

محمود نجم عبد هللا كامل

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4520

212051256010

محمود شاكر سحاب محيميد

تطبيقي ثانوية قنديل المختلطة

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4521

182052343008

زهره شاكر محمود خضر

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 408.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4522

182051040018

حذيفه جبار خلف حسن

تطبيقي اعدادية عمر المختار للبنين

 407.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4523

202051017037

نبز عباس رفعت مدحت

تطبيقي اعدادية داقوق للبنين

 406.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4524

182051058002

احمد مزهر احمد خلف

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي للبنين

 406.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4525

172051116018

محمود محمد جاسم عباس

تطبيقي ثانوية الكسك للبنين

 404.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4526

222051254001

أحمد أياد صوير زويد

تطبيقي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 404.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  146من 567
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 403.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4527

222051092042

حيدر كريم محمد بداي

تطبيقي ثانوية سامراء للبنين

4528

182051058008

سرمد ماجد محمد جاسم

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي للبنين

 402.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4529

222051318027

محمد ربح خطار بنيان

تطبيقي ثانوية االصالح المسائية للبنين

 401.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4530

202051261022

عباس احمد علي عباس

تطبيقي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 400.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4531

202051259250

هاشم حمد جاسم محمد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 400.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4532

272051150212

محمد حازم جواد حاتم

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 398.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4533

182052297007

نبأ حازم مهدي علي

تطبيقي ثانوية االلباب المختلطة

 397.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4534

242051204033

سجاد سعود فضل فرحان

تطبيقي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4535

202051250005

احمد صيهاف جاسم محمد

تطبيقي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4536

222051400042

سجاد زغير بجاي جاسم

تطبيقي الخارجيون

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4537

182052237003

ايه زكي عبد هللا ابراهيم

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 395.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4538

202051253007

احمد نجيب احمد ابراهيم

تطبيقي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 394.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4539

182051319008

عامر ثامر كاظم ربيع

تطبيقي ثانوية المهند المختلطة

 394.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4540

212051256003

عبد الرحمن احمد كريم محيميد

تطبيقي ثانوية قنديل المختلطة

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4541

222051302011

انور جالب حنيحن عبيد

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4542

112052081017

نبا باسم كاظم جاسم

تطبيقي اعدادية عمر المختار للبنات

 392.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة

4543

202022138029

ضحى مهدي خلف محمد

ادبي اعدادية نور العراق للبنات

 477.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4544

182022401027

ايناس ابراهيم حسين ابراهيم

ادبي الخارجيات

 463.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4545

182022331004

اماني كامل زيدان خلف

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 448.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4546

182022331009

خلود جمعه علوان محمود

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 434.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4547

212021040002

احمد عبد المنعم خلف علي

ادبي ثانوية القلعه للبنين

 433.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4548

182021046010

رافد حمادي عباس عتيج

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 427.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4549

182022331006

بان محمد علي محيميد

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 425.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4550

182022336042

كفاح اسماعيل حسين علي

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 419.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4551

182021099006

حسين هادي احمد حسن

ادبي اعدادية الشهيد محمد العوض للبنين

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4552

182021008016

مناضل شهاب احمد جاسم

ادبي ثانوية ابن االثير للبنين

 415.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4553

182021050011

عبد الرحمن جودت علي حسين

ادبي ثانوية الخضراء للبنين

 414.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4554

182022336027

سوالف سعدي احمد جاسم

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 414.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4555

182022098001

نور متعب ذيب عكله

ادبي ثانوية الرازي المختلطة

 413.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4556

182022204001

اطياف باسم حكمة مخلف

ادبي ثانوية زنوبيا للبنات

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4557

182021114015

كمال ناصر محمود نايف

ادبي ثانوية االنشراح للبنين

 410.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية
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 408.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي ثانوية الشافعي للبنين

4559

182022292004

ايه سعيد دنان طرفه

ادبي ثانوية الحجاز المختلطة

 400.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4560

182022255009

زهراء محمد مسرهد محمد

ادبي اعدادية االسحاقي للبنات

 400.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4561

182022217010

خديجة محمود رمضان محيميد

ادبي ثانوية الخرجه للبنات

 399.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4562

132021004081

مصطفى رسول عبد الرضا عودة

ادبي اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنين

 399.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4563

212021268018

ضرغام خالد حميد محمد

ادبي ثانوية ابو البشر المختلطة

 399.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4564

212021248009

حسين لطيف ياسين صالح

ادبي اعدادية سراجق المختلطة

 398.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4565

182021068008

احمد نايف خلف شكر

ادبي ثانوية المقاصد لبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4566

202022152025

هيا ياسين ابراهيم محمود

ادبي ثانوية سروة للبنات

 395.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4567

182022390007

دالل ظاهر مطيران سويد

ادبي ثانوية تكريت االهلية للبنات

 395.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4568

182021278005

سيف صدام حسين مهدي

ادبي اعدادية االمام المختلطة

 395.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4569

182021328009

عبد الرحمن حميد ربيع عالوي

ادبي ثانوية مكحول المختلطة

 394.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4570

182022162016

رونق مؤيد حسن حميد

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 392.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4571

182021278012

ليث حسين صبار محمد

ادبي اعدادية االمام المختلطة

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4572

112021001027

علي خالد فاضل خلف

ادبي اعدادية اليوسفية للبنين

 389.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4573

182022292001

ازهار ذياب رشيد حسين

ادبي ثانوية الحجاز المختلطة

 389.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4574

182022351023

نمارق مؤيد مهدي خليل

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4575

182021015001

احمد رفعت متعب حسن

ادبي ثانوية الجماهير المختلطة

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4576

182022343011

مروه قحطان عدنان عبد هللا

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 387.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4577

182021046022

محمد طه عبيد خلف

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 387.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4578

182022336030

شهد خليل ابراهيم عبد هللا

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 386.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4579

182022235008

ايالف احمد محمود يوسف

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 386.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4580

182022278008

سرى ثابت حسين خضير

ادبي اعدادية االمام المختلطة

 386.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4581

182021004056

محمود صالح عطيه علي

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4582

182021053001

احمد علي حسين حميد

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4583

182021352002

احمد ابراهيم عبد هللا محمد

ادبي ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطة

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4584

182021001034

علي عماد عبد المجيد عبد الحسين

ادبي اعدادية االبراهيمية للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4585

202021076016

طاهر بالل طاهر علي

ادبي ثانوية العباد للبنين

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4586

212022151018

رؤى سرمد سامي جاسم

ادبي ثانوية تل الزعتر للبنات

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4587

182022347002

اشواق قصي رحيم كواد

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4588

182022193002

ديانا حسين محمد عواد

ادبي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  148من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

4589

182021336074

عبد هللا عبد عبد هللا مسرع

الفرع

المدرسة

المجموع

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4590

182021088002

احمد علي صالح عباس

ادبي ثانوية سيف الدولة للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4591

182021008009

عبد هللا نعمان عبد هللا جاسم

ادبي ثانوية ابن االثير للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4592

182021046019

عدي غافل فهد محمد

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4593

172021366016

احمد محمود ظاهر عبيد

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4594

182021301012

سعد حسين علي حسين

ادبي ثانوية الحاتمية للبنين

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4595

182021053007

عبد الرحمن صالح حمود محمد

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4596

182021343043

عمر كامل صبح كنون

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4597

182021045060

وليد محمد حمد بكر

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4598

182022198026

ندى خالد محمد جمعه

ادبي ثانوية البو هيازع للبنات

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4599

182022348015

مشاعل حسين مزهر محمد

ادبي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4600

182022235005

انعام نوري فرحان مخلف

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4601

142021204010

زياد طارق عبيس كاظم

ادبي ثانوية المدائن المسائية للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4602

192021101049

محمد عبد سليمان محمد

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4603

182021048012

عمر مهدي احمد حسين

ادبي اعدادية البحتري المختلطة

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4604

182021072005

فرقان رسول عبد الجليل حسين

ادبي ثانوية الريف الزاهر المختلطة

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4605

182021131010

صابر سلطان خلف عبد هللا

ادبي اعدادية القبس للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4606

192021062011

تحسين علي فزع علي

ادبي اعدادية التقدم للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4607

182021334064

مصطفى جاسم محمد فيصل

ادبي ثانوية العلم المسائية

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4608

182022308006

رفل سليم حمادي حران

ادبي ثانوية حسان بن ثابت المختلطة

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4609

182022270011

نور علي احمد مطر

ادبي ثانوية سومر للبنات

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4610

182021085035

موسى الخشالي طعمه بدع

ادبي اعدادية الروافد للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4611

182022043003

اثار عبد الكريم احمد محمد

ادبي ثانوية يثرب المختلطة

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4612

182021094024

نمير بشير حاتم فرحان

ادبي ثانوية الفاروق للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4613

182021003012

عبد الحميد رياض محمد امين

ادبي اعدادية الدور للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4614

182021098003

محمد كريم رحيل وردان

ادبي ثانوية الرازي المختلطة

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4615

202021022011

ايمن علي ياسين محمد

ادبي اعداديه الرواد للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4616

182021321014

عمر ناظم خضير لطيف

ادبي ثانوية البروج المختلطة

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4617

182022072009

فاطمه حسين حلفه كعود

ادبي ثانوية الريف الزاهر المختلطة

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4618

212021077134

محمد احمد شعالن محمود

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4619

182021132013

منتصر نزار محمد محمود

ادبي ثانوية الشافعي للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية
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4620

182021336121

مصطفى رشيد حسين علي

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4621

202021255028

عبد السالم عارف عبد هللا احمد

ادبي ثانوية الزاب المسائية المختلطة

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4622

182021014003

ابراهيم محمد ابراهيم صالح

ادبي اعدادية االمين للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4623

182022336001

آيه جاسم رشيد حسن

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4624

182022157015

سناء شنيار عبد القادر مسرع

ادبي ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4625

182021045026

عادل حسين ابراهيم عرب

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4626

212021043003

ابوبكر حكمت سالمه حبيب

ادبي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4627

182022206006

سارة عدنان محمد رشيد

ادبي ثانوية الصقور للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4628

182021343002

ابراهيم سعد اسماعيل محمد

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4629

182021008012

عالء خميس محمد علي

ادبي ثانوية ابن االثير للبنين

 372.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4630

182021313025

مهند مظهر فهمي جاسم

ادبي ثانوية جمال عبد الناصر المختلطة

 372.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4631

182021116021

نجم عبد هللا صالح جاسم

ادبي ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4632

182021361023

والء جاسم محمد نصيف

ادبي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4633

182022352032

فاطمه مهلي حسين علوان

ادبي ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4634

182021312015

عبد الرحمن داخل عواد سهيل

ادبي ثانوية الصديد المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4635

212021023039

علي عدنان عادل مجيد

ادبي اعدادية الفلق للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4636

192021350159

وسام عدنان خلف فرحان

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4637

212021030005

بالل عدي هاشم محمد

ادبي اعدادية الوجيهية للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4638

202021009037

خالد جهاد ثابت غفور

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4639

202021251078

هاشم عويد وسمي صالح

ادبي ثانوية حذيفة المسائية للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4640

182021328003

حسين عمران حسين عوض

ادبي ثانوية مكحول المختلطة

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4641

182022287006

امنه فيصل عبد هللا حسن

ادبي ثانوية الجواهري المختلطة

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4642

212021241002

أيمن فليح بدع محيسن

ادبي ثانوية الخرطوم المختلطة

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4643

212021001036

عبد هللا خالد سلمان رميض

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4644

212021057006

محمد سلمان جاسم محمد

ادبي ثانوية البشير للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4645

182022163005

الحان زبير ابراهيم عبد الحميد

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4646

202021313070

مصطفى خالد نصر الدين سعدون

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4647

212022146049

لباب عبد الكريم محمود ابراهيم

ادبي ثانوية الروابي للبنات

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4648

182021004026

سمير محمد سلطان محمد

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4649

182022205005

فاطمه عامر محمد احمد

ادبي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4650

202022124013

زهراء رياض اسعد شريف

ادبي اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

 368.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  150من 567
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ادبي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

 367.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4652

182022283002

اسماء علي حسين عطية

ادبي ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطة

 367.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4653

182022200003

رانيه غيدان سعدون حسين

ادبي ثانوية نازك المالئكة للبنات

 367.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4654

182042205107

نبأ نزار خلف محمد

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 486.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4655

172041350239

علي محمود عبد هللا محمد

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 483.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4656

182042401019

زينب فاضل محمد حرجان

احيائي الخارجيات

 462.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4657

172041362028

عبدهللا خالد عبدهللا شهاب

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 452.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4658

182041067004

احمد سلمان حميدي محمد

احيائي ثانوية النهرين للبنين

 443.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4659

182042200019

مريم ماجد جمال حسن

احيائي ثانوية نازك المالئكة للبنات

 431.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4660

182042227015

تسنيم طالب توفيق سلمان

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 431.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4661

212051400030

مثنى عاشور ياسين محمود

تطبيقي الخارجيون

 472.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4662

182052326001

اميمه جايد عكله شهاب

تطبيقي ثانوية ام درمان المختلطة

 443.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4663

182051149018

محمد صالح يونس فرحان

تطبيقي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنين

 434.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4664

182052373005

روضه اياد شاكر طه

تطبيقي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 417.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4665

182052343006

رايه محمد خير هللا علي

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 404.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4666

182052271011

سفانه عادل احمد علي

تطبيقي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 402.0جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية

4667

182022347025

شذى وطبان تركي سعود

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 439.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4668

182022246023

ريام محمود مخلف بدوي

ادبي اعدادية البيان للبنات

 431.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4669

182022373059

ورود ممدوح مخلف محمد

ادبي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4670

182022258039

ماجده سفيان جمال زيدان

ادبي ثانوية البارودي للبنات

 400.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4671

182022186011

ساميه سامي علي عبد

ادبي ثانوية ميسلون للبنات

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4672

182022283001

اسراء حمدان جاسم علي

ادبي ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطة

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4673

182022259012

فيروز خالد علي عبد هللا

ادبي ثانوية سدرة المنتهى للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4674

182022336015

ذكاء عدنان محمود عبيد

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4675

182022043012

فاطمة خالد حكمة مخلف

ادبي ثانوية يثرب المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4676

182022258035

فاطمه سفيان جمال زيدان

ادبي ثانوية البارودي للبنات

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4677

182022245011

مروه خالد فياض علي

ادبي اعدادية البخاري للبنات

 365.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4678

182022043005

ديار عبد الكريم احمد محمد

ادبي ثانوية يثرب المختلطة

 364.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4679

182022336029

شمس حمد حسين حمد

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 362.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4680

182022237014

خديجه احمد مطر خضير

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 362.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4681

182022247034

كروان اياد ابراهيم محمد

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 362.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
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4682

182022336031

شهالء رياض معروف حسين

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 361.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4683

212022091027

رنده عبد السميع علي ابراهيم

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 361.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4684

182022235003

االء خميس احمد علي

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 360.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4685

182022258045

هدى ثامر احمد حسين

ادبي ثانوية البارودي للبنات

 360.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4686

182022283021

نرجس احمد محمد عليج

ادبي ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطة

 360.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4687

182042176018

اميمة ستار احمد سلمان

احيائي اعدادية بلد للبنات

 463.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4688

182042124004

رشا محمد عبد زيدان

احيائي ثانوية العادل المختلطة

 441.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4689

182042161070

نور عبد المحسن جاسم محمد

احيائي ثانوية الدور للبنات

 438.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4690

182042198014

رحمه مشعان ضاري قدوري

احيائي ثانوية البو هيازع للبنات

 436.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4691

192042226034

خوله احمد طلب جاسم

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 434.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4692

182042161016

تبارك خليل ابراهيم طعمه

احيائي ثانوية الدور للبنات

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4693

182042210001

اسراء حسين حميد رحيم

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 429.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4694

182042271035

براق محمود عاصي هواس

احيائي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 428.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4695

182042207009

سميه ثامر محمود فرحان

احيائي ثانوية العذراء للبنات

 426.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4696

212042178115

زينب هادي احمد عواد

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 425.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4697

182042220009

منار سعيد ابراهيم احمد

احيائي ثانوية الجاحظ للبنات

 423.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4698

182042161011

ايه ثائر شاكر محمد

احيائي ثانوية الدور للبنات

 422.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4699

172042371023

اسراء محمد تركي سلطان

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 421.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4700

182042193019

ريهان عبد الغفار سلمان حمد

احيائي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 420.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4701

182042170040

ريام عطاهللا حسين علي

احيائي ثانوية العلم للبنات

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4702

182042336002

اثمار حكمت كريم حسين

احيائي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 417.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4703

182042331016

مريم احمد جاسم حمود

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 415.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4704

182042256004

ايات نائل عبد جسام

احيائي ثانوية المنى للبنات

 414.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4705

182042170077

نور زياد علوان صالح

احيائي ثانوية العلم للبنات

 414.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4706

182042174046

ياسمين محمد علي حمد

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 412.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4707

182042348006

مريم جبار حسين محمد

احيائي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4708

182042220006

فاطمة خليل ابراهيم احمد

احيائي ثانوية الجاحظ للبنات

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4709

202042250009

انهار طه اسماعيل جاسم

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4710

182042260009

رسل رميض صالح جاسم

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 411.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4711

182042174004

ايمان حسن علي حمد

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 410.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4712

182042392056

نبأ تركان محمد جاسم

احيائي اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
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 408.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4713

182042242027

ايه عبد الوهاب كريم حسين

احيائي اعدادية اسماء للبنات

4714

232042114100

فاطمه ابراهيم نعمه فرحان

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 408.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4715

182042112019

سناء ماهر علي احمد

احيائي ثانوية النجاح االهلية للبنين

 407.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4716

182042383001

ئاال رشيد امين محمد

احيائي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 404.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4717

182042255020

دموع صدام علي حسين

احيائي اعدادية االسحاقي للبنات

 404.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4718

182042401043

فاطمه نوري سعيد حميد

احيائي الخارجيات

 403.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4719

182042293004

شفاء ياس خضير خلف

احيائي ثانوية دار العلم المختلطة

 403.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4720

182042174044

هدى دارة حسين ساير

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 403.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4721

182042318006

ختام حسين نصيف جاسم

احيائي ثانوية العدالة المختلطة

 401.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4722

182042144008

خزنه شاكر جاسم محمد

احيائي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 399.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4723

182042186018

حنين عبدالعظيم عبيد شاني

احيائي ثانوية ميسلون للبنات

 398.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4724

182042255013

تبارك عبد القادر محيسن جعفر

احيائي اعدادية االسحاقي للبنات

 398.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4725

252042401049

حوراء غالب كاظم عبد

احيائي الخارجيات

 398.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4726

182042383009

امل الماس باباجان جوله

احيائي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 397.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4727

182042144012

رسل عوف جمعه خلف

احيائي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 397.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4728

182042144028

كحالء نجم عبد هللا مجول

احيائي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 397.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4729

202042118051

بينا كريم وهاب محمد

احيائي ثانوية االزدهار للبنات

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4730

182042172028

زينب غالب طه احمد

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4731

182042175040

فاطمه محمد شاكر امين

احيائي ثانوية البتول للبنات

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4732

212042183022

رسل جمعه محمود عبد هللا

احيائي ثانوية الشهيد سامان كويخا للبنات

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4733

182042383042

ديدار برهان ابراهيم عبد هللا

احيائي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 395.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4734

182042383077

شيرين طالب ابراهيم حسن

احيائي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 394.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4735

182042144007

حوراء جاسم محمد طارش

احيائي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 394.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4736

182042174007

تبارك رشيد احمد حسين

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4737

182042162017

سهى اسماعيل جاسم محمد

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4738

182042172032

شهد احمد علي عيسى

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 392.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4739

212042226035

مها نمر حسن نجم

احيائي اعدادية المتنبي المختلطة

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4740

252042059541

سرى ضياء شريف هاشم

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4741

212042178229

موج محمد عبد المحسن عبد هللا

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4742

182042182005

اسيا احمد حمد خماس

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4743

182042189025

غفران قاسم ناصر حسين

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
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 390.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4745

212042178266

هبه زياد خلف حبيب

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 389.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4746

182042231033

فاطمه رياض داود سلمان

احيائي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4747

182042162003

ايمان عبد السالم محمد داود

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4748

182042205022

ايناس جاسم محمد صالح

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 387.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4749

182042203085

مياده ادريس هادي حسن

احيائي ثانوية دمشق للبنات

 387.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4750

182042374006

اسماء عامر جالل سلطان

احيائي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 386.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4751

182042255006

انوار عماد جاسم محمد

احيائي اعدادية االسحاقي للبنات

 386.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4752

182042237037

سجى طالل حسين عبد هللا

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4753

202042330024

دليا نجات محمد احمد

احيائي ثانوية نازه نين للبنات  -داقوق  -كردية

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4754

232042131067

فاطمه قاسم هيل شرقي

احيائي ثانوية الغدير للبنات

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4755

212042175037

هناء اياد عدنان حسين

احيائي ثانوية الفتاة للبنات

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4756

202042401020

خيريه عيدان حمد دخيل

احيائي الخارجيات

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4757

182042112005

االء ابراهيم كريم حسين

احيائي ثانوية النجاح االهلية للبنين

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4758

182042174003

ايفان خليل احمد علوان

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4759

182042144015

رواء علي خميس موسى

احيائي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4760

182042193023

سلسبيل حميد محسن فهد

احيائي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4761

212042178142

سميره نصيف جاسم محمد

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4762

182042347023

فاطمه احمد مظهور حبيب

احيائي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4763

182042240007

بشائر ثائر زكريا سالم

احيائي اعدادية الرحمة للبنات

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4764

212042091178

هدى حسين صالح مهدي

احيائي اعدادية تماضر للبنات

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4765

112042148007

زينب منصور هالل نفيل

احيائي ثانوية الرحاب للبنات

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4766

212042294156

علياء حازم جبار عناد

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4767

182042261024

مروج حسام حسن مرعي

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4768

202042342044

سارة حسام جاسم أمين

احيائي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4769

212042290055

ساره بكر اسماعيل حبيب

احيائي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4770

182042172054

نور احمد علي عيسى

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4771

112042080154

هجران عدي جاسم عبد

احيائي اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4772

202042164002

انعام غزال عصمي جراد

احيائي ثانوية فلسطين للنازحات

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4773

202042115011

تهاني ابراهيم زيدان خلف

احيائي ثانوية البسمة للبنات

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4774

182042112006

امنه ساجد سالم ظاهر

احيائي ثانوية النجاح االهلية للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

صفحة  154من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

4775

202042190001

أفين صالح حسين صالح

احيائي ثانوية الصباح للبنات

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4776

182042200017

فاطمة ثاني عبدهللا حسين

احيائي ثانوية نازك المالئكة للبنات

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4777

202042141026

زينب حسين احمد حسين

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4778

182042206013

سارة احمد علي بتيت

احيائي ثانوية الصقور للبنات

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4779

272042161055

زينه سعود مطرود غضب

احيائي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4780

182042161033

ساره وجدي حسين علي

احيائي ثانوية الدور للبنات

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4781

182042237019

تبارك مظفر عدنان عبد الرحمن

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4782

202042133057

شهد شاهين بكر شاكر

احيائي ثانوية حطين للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4783

182042162031

وسن محمود كريم جاسم

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4784

232042093151

كوثر حيدر عبد اليمه حمزه

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4785

322042020056

هاله قحطان حسين صبح

احيائي ثانوية كرميان للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4786

182042256001

اخالص ناظم ثابت يحيى

احيائي ثانوية المنى للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4787

242042078004

بلقيس سعيد حسن راضي

احيائي ثانوية االبرار االهلية للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4788

182042270002

اسيل رسول احمد خضر

احيائي ثانوية سومر للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4789

182042293006

قابلين صدام علي احمد

احيائي ثانوية دار العلم المختلطة

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4790

182042161074

هدى عباس حسين جاسم

احيائي ثانوية الدور للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4791

252042170214

رسل سليم جبر عبد علي

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4792

212042178088

رسل قاسم محمد عبد هللا

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4793

202042169003

اسماء ستار مشعان جاسم

احيائي ثانوية طارق للبنات للنازحات

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4794

232042188001

ابتهال حيدر فيحان راهي

احيائي ثانوية مسالك الخير المختلطة

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4795

222042105087

منى عزيز شالل منخي

احيائي اعدادية المصطفى للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4796

182052237014

شهامه نبيل اشرف كامل

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4797

182052237010

رحمه باسم رعد مزهر

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4798

212052140023

زهراء عبد الحميد سيار عبد

تطبيقي اعدادية المقدادية للبنات

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4799

182052297008

نور فيصل بدر محمد

تطبيقي ثانوية االلباب المختلطة

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4800

182052222004

تبارك وسام محمود مطلك

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي للبنات

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4801

182052197012

ساره وليد حبيب حسن

تطبيقي اعدادية الغساسنة للبنات

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4802

182052374049

موالء منير احمد حمود

تطبيقي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4803

182052221019

زينب عبد الستار احمد سعيد

تطبيقي اعدادية جنة العراق للبنات

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4804

182052248007

رغد ياس خضير عباس

تطبيقي ثانوية المهج للبنات

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4805

182052374007

ايمان غالب يوسف حسين

تطبيقي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات
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تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4807

182052336020

شهد سامي محمد احمد

تطبيقي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 372.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4808

182052336022

غفران خالد خليل ابراهيم

تطبيقي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4809

181952237007

تبارك عالء حمزه صالح

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 432.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4810

182052401005

براء حواس محمد سليمان

تطبيقي الخارجيات

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4811

182052177006

تمارا خالد احمد اسماعيل

تطبيقي ثانوية بيجي للبنات

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4812

222052321028

شفاء طعمه كهو دحام

تطبيقي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4813

202052337013

نرمين جبار رضا امين

تطبيقي ثانوية جرمو للبنات  -كردية

 368.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4814

182052373004

رغده صالح عبد هللا كريم

تطبيقي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 368.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4815

182052183039

نورالهدى شاكر محمود عباس

تطبيقي اعدادية عمورية للبنات

 366.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4816

182052197014

فاتن سعد حنيطان محمد

تطبيقي اعدادية الغساسنة للبنات

 366.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4817

182052159007

شهد رفعت حسن علي

تطبيقي ثانوية الحاتمية للبنات

 365.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4818

182052237026

نور محمد هاشم رزوقي

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 364.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4819

182052347011

مريام ذياب ابراهيم خلف

تطبيقي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 364.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4820

182052159009

فاطمة تحسين ابراهيم عبود

تطبيقي ثانوية الحاتمية للبنات

 363.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4821

182052221008

براء فرحان حسن هادي

تطبيقي اعدادية جنة العراق للبنات

 363.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4822

202052282044

سحر شهاب جهاد سمين

تطبيقي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 363.0جامعة تكريت/كلية التربية للبنات

4823

182022331003

اغادير عبد هللا حسن احمد

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 423.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4824

182021333106

محمد الباقر عادل زهير شمخي

ادبي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 404.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4825

182021316003

احمد عماد عبد الجبار شمخي

ادبي ثانوية الثرثار المختلطة

 394.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4826

182021280021

عمر ماجد حميد سفاح

ادبي ثانوية الرافدين المختلطة

 394.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4827

182021347103

مصطفى عامر احمد محيميد

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 389.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4828

182021019040

محمد عبد الوهاب علوان خلف

ادبي ثانوية العلم للبنين

 384.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4829

182022162008

بلسم حازم عيسى علي

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 382.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4830

182021045046

محمد عبد العزيز محجوب خليف

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4831

182021332302

ياسر ابراهيم موسى حسين

ادبي ثانوية بيجي المسائية

 374.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4832

182021019036

غيث عبد الوهاب علوان خلف

ادبي ثانوية العلم للبنين

 372.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4833

182021086024

علي ياسين طه يوسف

ادبي اعدادية المغيرة للبنين

 372.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4834

182021086023

علي هاتف عبد الرزاق سعيد

ادبي اعدادية المغيرة للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4835

182022162022

سبراء حاتم كاظم عليوي

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 367.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4836

182021015004

احمد فرحان احمد هريط

ادبي ثانوية الجماهير المختلطة

 367.0جامعة تكريت/كلية اآلداب
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ادبي ثانوية الكفاح للبنين

 363.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4838

202021259001

أثير عبد زبار سعيد

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 363.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4839

182021041005

احمد عجاج عطا هللا بديوي

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 362.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4840

182021039027

عمر ضياء جاسم محمد

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 362.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4841

182022170013

سجى ابراهيم خلف مطلك

ادبي ثانوية العلم للبنات

 361.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4842

182021343007

احمد غازي احمد سلمان

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 361.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4843

182021333053

عباس عبد الرحمن عبد الحميد شاكر

ادبي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 361.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4844

182021039042

مصطفى وليد خالد عبيد

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 361.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4845

182021323008

عماد رعد هراط مرزوق

ادبي ثانوية البيرق المختلطة

 360.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4846

182022373001

اسراء ضياء حسين محمد

ادبي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 360.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4847

182022177018

سجى محمد شهاب احمد

ادبي ثانوية بيجي للبنات

 360.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4848

172041351453

عبد الملك مروان علي محمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

4849

182042170071

مريم عيسى عبد هللا جاسم

احيائي ثانوية العلم للبنات

 422.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4850

182042394005

اسماء خلف يوسف فرج

احيائي ثانوية االيمان للبنات

 413.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4851

322042029005

افنان علي محمد عبد الواحد

احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنات

 408.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4852

182041277023

عبدهللا طلب صبار محل

احيائي ثانوية الجامعة المختلطة

 406.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4853

182042186015

تبارك حاتم يحيى كاظم

احيائي ثانوية ميسلون للبنات

 406.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4854

182041002017

احمد محمود قادر محمود

احيائي اعدادية الخطيب للبنين

 402.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4855

182051343018

طارق عمر محمد مهدي

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 401.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4856

182051077003

احمد عاصم منصور جابر

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

 390.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4857

182052240005

ديار طالل اسماعيل مهدي

تطبيقي اعدادية الرحمة للبنات

 389.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4858

182051343037

مخلد اياد ابراهيم جاسم

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 385.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

 433.0جامعة تكريت/كلية اآلداب

4859

182022163040

منيره ذنون يونس عزيز

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 443.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4860

172021366048

عبد الرحمن محمد ابراهيم خليل

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 431.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4861

182022163044

هناء عامر عبد الحكيم مصلح

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4862

182022341004

منار جمعه سالمه محمد

ادبي ثانوية الحارث المسائية الختلطة|

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4863

182021339093

محمد عبد الرزاق عطيه علي

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 401.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4864

182021042020

عماد عبد عبد هللا حجي

ادبي اعدادية غطفان للبنين

 399.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4865

182021036053

مروان هاشم طه محمد

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 392.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4866

182021004035

عبد هللا اكرم حمود حسين

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4867

182021004053

محمد مغير نايف محمد

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط
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4868

182021339019

بدر عبد هللا حسين محمد

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4869

182022163030

ضحى محمد مصطفى علي

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4870

182021042021

عمر ياسر علوان خلف

ادبي اعدادية غطفان للبنين

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4871

182022228006

سناء عواد تبان وردي

ادبي ثانوية الرفل للبنات

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4872

182021339018

ايمن حميد جواد جاسم

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4873

202021253022

صباح علي حسين محمود

ادبي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4874

212021005005

ايمن محمد علي حسين

ادبي اعدادية المعارف للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4875

182022163010

ايالف عزيز وحيد خالد

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4876

172021366053

عبد الكريم ابراهيم احمد عبد هللا

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4877

212022134031

سارة علي اسماعيل جسام

ادبي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4878

182021036027

عبد هللا ابراهيم نجم عبد هللا

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4879

182022163041

ندى سالم عبد هللا دليمي

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 372.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4880

182021036029

عبد الهادي خليل اعشوي وهاب

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4881

182021329045

محمد خلف عبد هللا حميد

ادبي ثانوية الجرناف المسائية المختلطة

 368.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4882

182022010001

اجيال صالح داود محمد

ادبي اعدادية ابن كثير للبنين

 367.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4883

182021074021

محمد ابراهيم علي عيسى

ادبي ثانوية عثمان بن عفان للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4884

182022218010

منى سعد عبد الجبار احمد

ادبي اعدادية الخضرانية للبنات

 366.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4885

172021366003

احمد توفيق نهر جار هللا

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4886

182021339090

محمد حمد علي كصب

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 365.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4887

182022163025

شروق خليل اعشوي دلي

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 365.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4888

182021339091

محمد زيدان محمد حسين

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 364.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4889

182021036004

احمد محمد حريد خلف

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4890

182021038014

علي جادهللا نجم حجي

ادبي ثانوية احمد بن حنبل للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4891

212021030036

محمد تعبان احمد منصور

ادبي اعدادية الوجيهية للبنين

 362.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4892

182021004057

مشعل خلف مطلك سحيمان

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 362.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

ادبي ثانوية الجرناف المسائية المختلطة

 360.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4893

182021329011

حسين صالح مرعي محمد

4894

182041036057

عبد هللا خلف موسى علي

احيائي اعدادية العاصفة للبنين

 435.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4895

182042163005

انهار فياض سلطان احمد

احيائي اعدادية الشرقاط للبنات

 431.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4896

182041065015

سلطان عبد هللا سلطان عيسى

احيائي ثانوية الخانوكة للبنين

 430.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4897

182041036004

احمد حسين احمد صالح

احيائي اعدادية العاصفة للبنين

 426.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4898

172041124141

محمد عبد الرحيم كردي اسماعيل

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 426.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

صفحة  158من 567
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احيائي اعدادية الواسطي للبنين

 418.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4900

172041351048

احمد سعد سعيد سلو

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 416.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4901

182042393005

اميره احمد عبد هللا علي

احيائي ثانوية المآرب للبنات

 409.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4902

202041094008

صباح علي حسين إبراهيم

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنين

 408.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4903

252041400039

حسين صافي صبر جوده

احيائي الخارجيون

 402.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4904

172041400063

سعدي مهدي صالح داغر

احيائي الخارجيون  -ايمن

 401.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4905

172041015130

مهند بهجت فاضل حمو

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 400.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4906

212041085021

اسامة عمار حكيم احمد

احيائي اعدادية جنات عدن للبنين

 400.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4907

182041109012

محمد رشيد ابراهيم خليف

احيائي ثانوية االصمعي للبنين

 400.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4908

182042243092

فاطمه عطيه مد هللا عبد هللا

احيائي ثانوية آشور للبنات

 399.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4909

172041026012

احمد عبد هللا ابراهيم عبد هللا

احيائي اعدادية االمجاد للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4910

192041041078

يعقوب يوسف اسماعيل نايف

احيائي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

 397.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4911

222041310127

علي شمخي اجبير سلمان

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 396.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4912

202041253027

خالد طه محمد دبس

احيائي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 395.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4913

202041004060

محمد كامل علي عباس

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4914

212041272186

علي كنعان احمد درويش

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4915

182042218070

وداد حسن سرحان غضبان

احيائي اعدادية الخضرانية للبنات

 393.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4916

172041400073

صباح ياسين جبر عنفاش

احيائي الخارجيون  -ايمن

 391.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4917

172041038002

احمد جمعة محمد عطية

احيائي ثانوية اسكي موصل للبنين

 390.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4918

202041261023

توفيق علي خضر مطرود

احيائي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 388.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4919

212041064027

عمر اسعد علوان مجيد

احيائي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 387.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4920

182041020054

عبد المهيمن عامر احمد حبيب

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 387.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4921

172041046004

اسامه عبد الواحد حسين خلف

احيائي ثانوية امام غربي للبنين

 386.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4922

202041262049

عبد هللا قاسم حميد عبد هللا

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4923

202041204009

عبد العزيز احمد عبد هللا عبد

احيائي ثانوية اشبيلية المختلطة

 384.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4924

181941067046

محمد نوري حميدي محمد

احيائي ثانوية النهرين للبنين

 447.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4925

172042302030

تبارك مجيد حميد مجيد

احيائي اعدادية حمص للبنات

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4926

172041017061

حمزة عمار سامي سعيد

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4927

182041141071

محمد باسم محمد ياسين

احيائي اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4928

182042145006

سماح احمد علي عبود

احيائي ثانوية الفياض للبنين

 383.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4929

212041029056

علي عباس محمد عباس

احيائي اعدادية النضال للبنين

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

صفحة  159من 567
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 382.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4930

212041272223

محمد جلوب عبد هللا حسن

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

4931

212041064003

احمد خلف شالل حبيب

احيائي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4932

182041361007

احمد قاسم كريم حميد

احيائي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 381.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4933

182042163051

نور عزيز يونس عزيز

احيائي اعدادية الشرقاط للبنات

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4934

172041052008

محمد احمد علي عزيز

احيائي ثانوية تل الشعير للبنين

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4935

182041339051

فالح نايف عبيد زحيمان

احيائي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4936

232041255018

حسن عباس كاظم لفته

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4937

202042124012

استبرق عبد الرحمن محمد حميد

احيائي اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4938

172041038005

احمد مسلم احمد جابر

احيائي ثانوية اسكي موصل للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4939

172041210009

خالد علي محمد صالح

احيائي ثانوية الكبر للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4940

172041066009

بسام باسل فاضل عباس

احيائي اعدادية خزنة للبنين

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4941

202041307031

محمد سويد احمد خورشيد

احيائي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 378.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4942

212041033056

عبد القادر جعفر عبد القادر احمد

احيائي اعدادية صدى التأميم للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4943

172041075012

مروان عامر فاضل علي

احيائي اعدادية السيد حمد للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4944

172041016027

عبد الرحمن نزار توفيق قدو

احيائي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4945

222041319017

محمود عكاب رخيص عبود

احيائي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4946

322041060035

عبد الحكيم مظهر عبد حسن

احيائي ثانوية جيا المسائية للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4947

212042094085

سوزان محمد حسن علي

احيائي ثانوية العدنانية للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4948

182042243050

زينب شريف ذياب عالوي

احيائي ثانوية آشور للبنات

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4949

182042339028

نشوه محمد احمد علي

احيائي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4950

232041252182

عماد جميل ساير عيسى

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4951

182041005005

احمد صبار جاسم عبد

احيائي اعدادية الضلوعية للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4952

222041310140

علي مسلم جباري حنون

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4953

312041009002

احمد راضي علي هدهود

احيائي اعدادية االمين للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4954

182041280002

احمد ابراهيم محمد يوسف

احيائي ثانوية الرافدين المختلطة

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4955

222041374024

سجاد باسم محسن حميدي

احيائي اعدادية شمس االمل للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4956

172041096004

حارس خليل حميد محمود

احيائي ثانوية تل عدس للبنين

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4957

182042341007

وديان صالح شبل عجيل

احيائي ثانوية الحارث المسائية الختلطة|

 375.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4958

222041318020

علي حيدر سالم نايف

احيائي ثانوية االصالح المسائية للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4959

182041006120

فاروق سعد حمد سليم

احيائي اعدادية بلد للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4960

312041011034

عمر طالب علي محمد

احيائي ثانوية حمرين للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

صفحة  160من 567
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4961

242042124055

حوراء حيدر جبار وناس

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4962

212042043001

ابتسام طالب علي زيدان

احيائي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4963

182051014013

عبد هللا هادي سالم عبد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 385.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4964

182051340015

محمد حماده احمد حماده

تطبيقي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 382.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4965

202051260001

احمد موسى ابراهيم حمد

تطبيقي ثانوية االهالي المسائية المختلطة

 380.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4966

172051369025

محمد عبد حمود مهاوش

تطبيقي ثانوية زمار المسائية للبنين

 379.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4967

232051255070

علي حميد شعف شريف

تطبيقي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 377.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4968

182052340002

زينب حردان خلف حميد

تطبيقي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 376.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4969

182051047024

عزت إبراهيم جسام نصيف

تطبيقي اعدادية االسحاقي للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4970

182051073018

عبد الباسط رشيد فليح محداة

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 374.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4971

182051016002

ابراهيم عبد هللا جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الخصم للبنين

 372.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4972

222051091033

علي عبد االمير خلف مناتي

تطبيقي اعدادية االبرار للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4973

182051340019

منيب محمد علي احمد

تطبيقي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4974

172051112016

عبد اللطيف رياض مجبل بلو

تطبيقي اعدادية ربيعة للبنين

 370.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4975

202051261018

شريف جبار محمد بريج

تطبيقي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4976

182051069002

احمد كريم ابراهيم مخلف

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 369.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4977

202051283003

احمد عباس خميس حسين

تطبيقي ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربية

 368.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4978

222051040046

مصطفى رزاق جالب صبير

تطبيقي ثانوية الحكمة األهلية للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4979

232051252135

منتظر ماجد جاسم كيطان

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 368.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4980

202051302075

هه لمين احمد نصر الدين محمد امين

تطبيقي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 367.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4981

222051017035

سجاد غايب طويرش محيسن

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 367.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4982

182051048002

احمد قاسم احمد فياض

تطبيقي اعدادية البحتري المختلطة

 367.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4983

182051331005

اياد سعدي حردان ابراهيم

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 366.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4984

182051149025

هشام جاسم صالح خلف

تطبيقي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنين

 366.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4985

202051200010

سليمان عبد الرحمن فريق عزيز

تطبيقي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 366.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4986

222051302114

مصطفى مطشر كاظم علي

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 365.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4987

221951064009

نمر فاضل شمخي ناصر

تطبيقي ثانوية الميثاق للبنين

 425.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط

4988

222051318028

محمد صادق فاضل شيحان

تطبيقي ثانوية االصالح المسائية للبنين

 364.0جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط
 381.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4989

292021103003

عبد اللطيف سعد دبي صكب

4990

182041012025

مصطفى محمد صمد داود

احيائي اعدادية االسكندرونة للبنين

 389.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4991

202041262075

محمد اسعد خميس منصور

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 385.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

ادبي ثانوية بصية المختلطة

صفحة  161من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

4992

182041361015

جاسم نصيف جاسم حسين

الفرع

المدرسة

المجموع

احيائي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 377.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4993

202042255010

فاطمه محمد حسن محمد

احيائي ثانوية الزاب المسائية المختلطة

 374.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4994

202042172005

ايهان عبد هللا خماس احمد

احيائي ثانوية اليمامة للبنات للنازحات

 373.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4995

182041146021

عبد هللا حكيم علي محمد

احيائي ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنين

 373.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4996

202041007054

محمود صباح سعد هللا علي

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 371.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4997

232042142098

در محمد عالوي حسين

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 370.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4998

182051343026

علي ثائر كليب مطلك

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 378.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

4999

182052401002

امنه سالم فارس حسن

تطبيقي الخارجيات

 372.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

5000

182051347006

احمد مزاحم نايف ابراهيم

تطبيقي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 371.0جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية

5001

242042084081

مكارم علي مطرود جحيف

احيائي ثانوية المتميزات

 594.7جامعة القادسية/كلية الصيدلة

5002

232041287004

الحسن علي ناصر حسين

احيائي ثانوية نور المصطفى االهلية للبنين

 593.0جامعة القادسية/كلية الصيدلة

5003

242042138033

ريمان محمد قاسم فاضل

احيائي ثانوية النورين للبنات

 593.0جامعة القادسية/كلية الصيدلة

5004

242052119003

انغام محسن أكشاش صالح

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 524.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

5005

242051203133

كرار عالوي كاظم صاحب

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 498.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

القبول المركزي

5006

242051011028

منتظر مهدي اسماعيل عبد الحسن

تطبيقي اعدادية عفك للبنين

 494.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني

5007

252041020041

محمد حسن عبد االمير حسن

احيائي اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنين

 550.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت

5008

242042121133

زهراء قاسم مصيرع حسن

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 540.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت

5009

252041015020

مرتضى احمد حمزه علي

احيائي اعدادية الحيرة للبنين

 532.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت

5010

272051400024

حسين عالوي درب ابراهيم

تطبيقي الخارجيون

 501.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت

5011

242041001279

مرتضى نجاح كاظم خطار

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 533.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5012

242041036071

سجاد عبد االمير عطار عطيه

احيائي اعدادية الزيتون للبنين

 518.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5013

282051104021

سجاد قاسم صيهود عويدي

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 449.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل

5014

242051019045

مصطفى ثابت حسين رحيل

تطبيقي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 441.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل

5015

242052106001

ارتاج عبد الحمزة داحم عبد السادة

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

 435.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل

5016

242041207100

علي صفاء الدين فرحان الزم

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 573.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

5017

162042383028

ايمان حسن مشجر نعيم

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 554.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

5018

242042220573

طيبه محمد فاهم رهيو

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 550.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

5019

242041064046

محمد حسين شجاوي حسين

احيائي اعدادية النصر للبنين

 510.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

5020

272041154189

مقتدى عباس ساهي شريف

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 506.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

5021

222042153121

حوراء هالل عبد الحسين بلوشي

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 506.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

5022

242042095033

بنين معن حسين محسن

احيائي اعدادية النور للبنات

 503.0جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد

صفحة  162من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

5023

242041031038

مصطفى علي داخل حمزه

الفرع

المدرسة

احيائي اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعي

المجموع
 532.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5024

242042130070

زهراء فارس عجم فاضل

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 528.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5025

242042139135

نبأ عبد االمير زامل لطيف

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 519.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5026

242042121170

سارة سالم سعدون شغناب

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 518.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5027

242042093178

نور جعفر عويد عباس

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 509.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5028

242041071005

احمد سلمان حمزة نهابه

احيائي اعدادية الغدير للبنين

 508.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5029

172041124036

حسن عبد الرحيم كردي اسماعيل

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 502.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5030

242042085012

تبارك محمد كاظم خلف

احيائي اعدادية السرور للبنات

 502.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5031

242042119132

فاطمة حمزة برهان حداوي

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 502.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5032

172041171010

عبد الملك عبد االمير مجيد جميل

احيائي ثانوية عمر قابجي للبنين

 500.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5033

252042401138

فاطمه علوان ابراهيم عبيد

احيائي الخارجيات

 499.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5034

272041400075

مرتضى محسن عبد الزهره حسن

احيائي الخارجيون

 498.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5035

252042100505

نور حيدر حسن جاسم

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 497.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5036

242041200109

هاشم جاسم شعالن فاضل

احيائي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 497.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5037

242042139061

زهراء صعيب حنون هديرس

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 497.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5038

262041209325

محمد خليل هالل حاوي

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 497.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5039

212041034097

مرتضى كريم احمد ربيع

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 497.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5040

292042160170

نباء نايف جريد راشد

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 495.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5041

242041002073

عبد هللا صالح مهدي حمزه

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 494.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5042

242042141007

ايات عامر علي عبد الحسين

احيائي ثانوية الجنائن المعلقة للبنات

 494.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5043

192041009120

سيف الدين نبيل جاسم محمد

احيائي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 494.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5044

242051215008

حيدر كامل مدلول كاظم

تطبيقي ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنين

 452.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5045

242052093012

خديجه جواد حمادي حسن

تطبيقي اعدادية سكينة للبنات

 443.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5046

282051012042

سجاد نعمة عبد هللا يديم

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 427.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5047

242051002024

سجاد سالم تركي هادي

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

 423.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5048

242051001051

علي رعد عباس محمد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 417.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5049

242052121029

سبأ هيثم خالد محمد

تطبيقي اعدادية دمشق للبنات

 412.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5050

282051400059

محمد راضي حسين لعيبي

تطبيقي الخارجيون

 411.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5051

242052122026

طيبه حسن صافي كاظم

تطبيقي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 406.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5052

272051024009

احمد ناظم مكطوف مهوس

تطبيقي اعدادية الثبات للبنين

 402.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5053

162051356020

ستار ياسر جعيول هتيمي

تطبيقي ثانوية سفوان المسائية للبنين

 397.0جامعة القادسية/كلية العلوم

صفحة  163من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

5054

262051036010

زين العابدين غالب راضي نوفان

الفرع

المدرسة

المجموع

تطبيقي اعدادية جصان للبنين

 396.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5055

162052290015

ساره قيس ساري حريجه

تطبيقي ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبنات

 396.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5056

232051186040

محمد جاسم محمد عبد الحسين

تطبيقي ثانوية الغزالي المختلطة

 395.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5057

282051022015

حبيب علي كصاب تعبان

تطبيقي اعدادية ابن زيدون للبنين

 395.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5058

222051070047

محمد عادل حسين عليوي

تطبيقي اعدادية الصادق للبنين

 393.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5059

242052112028

هدى عبد الخالق صالح حمزة

تطبيقي ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعي

 393.0جامعة القادسية/كلية العلوم

القبول المركزي

5060

162052452006

فاطمة هاني ناصر مناحي

تطبيقي ثانوية انوار القرنة االهلية للبنات

 393.0جامعة القادسية/كلية العلوم

5061

242042134028

بتول حسين يوسف خطار

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 480.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5062

242041203256

مؤمل ميثم يوسف حسين

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 479.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5063

242041400091

محمد حسون سلمان كاظم

احيائي الخارجيون

 475.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5064

242042130114

غدير صادق علي سلمان

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 463.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5065

242042146061

شذى عبد الحسين راضي موح

احيائي ثانوية الصديقة للبنات

 460.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5066

242042104163

نور الهدى يونس ناهي غشيم

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 460.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5067

242041028042

علي جعفر عبد االمير جامل

احيائي اعدادية الديوانية للبنين

 456.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5068

162051043013

حسن نور حسين نور

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 414.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5069

242051025016

علي حسين خنجر كاني

تطبيقي اعدادية نفر للبنين

 404.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5070

242051203168

مرتضى ساجد عبد االمير عصفور

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 401.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5071

162052263001

رقيه اسعد جاسم محمد

تطبيقي ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنات

 400.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5072

242051043003

امير ياسين عناد عبد

تطبيقي ثانوية التراث األهلية للبنين

 397.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5073

162052253018

زهراء مرتضى حسين علي

تطبيقي اعدادية االبتسامة للبنات

 396.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5074

162051060053

حسين لطيف صباح لطيف

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 395.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5075

162051301061

علي ناصر نصيف جاسم

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

 395.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5076

162051049051

حيدر قاسم هاشم باقر

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 394.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5077

232051046009

جعفر صادق علي صدام

تطبيقي ثانوية الباقر للبنين

 394.0جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5078

242042120249

مريم عبد الكاظم هزار لعيبي

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 578.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

5079

232041192017

حيدر علي كريم محمد

احيائي ثانوية التسامح المختلطة

 564.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

5080

222051013050

علي ناصر فيصل جابر

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 472.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

5081

292051155026

راضي عواد دايخ غضب

تطبيقي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 463.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

5082

272051007039

علي ماجد حسن فرهود

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 440.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

5083

222051055013

سالم جعفر غافل حميد

تطبيقي اعدادية سيد البلغاء للبنين

 422.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية

5084

242052121011

حوراء كامل محيسن جاسم

تطبيقي اعدادية دمشق للبنات

 419.0جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية
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ادبي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 450.0جامعة القادسية/كلية القانون

5086

242021044001

اسد ناصر حسين عامر

ادبي ثانوية بغداد األهلية للبنين

 446.0جامعة القادسية/كلية القانون

5087

242022104024

شهد امير عبد الكاظم كزار

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 433.0جامعة القادسية/كلية القانون

5088

242041018001

احمد ثائر ناصر محسن

احيائي اعدادية الجواهري للبنين

 515.0جامعة القادسية/كلية القانون

5089

242042124063

دعاء علي عبود كاظم

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 487.0جامعة القادسية/كلية القانون

5090

242041069017

خير هللا احمد كاظم عبيد

احيائي ثانوية االمين االهلية للبنين

 482.0جامعة القادسية/كلية القانون

5091

242042096126

عال محمود نجم عبد هللا

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 584.0جامعة القادسية/كلية التمريض

5092

172041064002

احمد اسالم فارس غدير

احيائي اعدادية الوركاء للبنين

 582.0جامعة القادسية/كلية التمريض

5093

242041028025

رافع قاسم رافع خشان

احيائي اعدادية الديوانية للبنين

 582.0جامعة القادسية/كلية التمريض

5094

242042118012

براء مثنى مشير رضا

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 579.0جامعة القادسية/كلية التمريض

5095

242042120078

داليا صادق خليل رمضان

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 577.0جامعة القادسية/كلية التمريض

5096

242042121024

ايات نجاح معلن خشين

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 576.0جامعة القادسية/كلية التمريض

5097

242042092025

حوراء عبد الكريم حمادي راهي

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنات

 499.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5098

242041003149

عبد هللا عماد كامل محمد

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 468.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5099

242042107107

شفق عبد هللا نعمه جاسم

احيائي اعدادية حلب للبنات

 454.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5100

242041158011

سجاد سالم محمد حسن

احيائي ثانوية المرادية المختلطة

 452.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5101

242041062028

جالل عبد الكاظم عبد علي رسن

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 449.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5102

242042122025

بنين حيدر محمد هادي

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 443.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5103

252041044347

كاظم شاهين كاظم عطيه

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 430.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5104

242041041057

علي جاسم كاظم حمزه

احيائي ثانوية المتميزين

 429.5جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5105

242042142001

اسراء عايد حروي راضي

احيائي اعدادية مريم العذراء االهلية للبنات

 429.0جامعة القادسية/كلية الطب البيطري

5106

242042134193

ميامين صالح مهدي عبود

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 424.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5107

242042103066

زينب باسم صالح عطيه

احيائي اعدادية الديوانية للبنات

 403.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5108

242042146014

ايه صباح حسن نوح

احيائي ثانوية الصديقة للبنات

 403.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5109

242041003106

زيد صاحب كريدي كنداوي

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 401.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5110

242042220645

فاطمه علي عبد الكاظم غازي

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 393.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5111

242042122037

حوراء حبيب جابر زاير

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 393.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5112

242042139019

بسمله ظاهر عبد المحسن عبد

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 390.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5113

242041028037

عباس هاشم ياسر بازي

احيائي اعدادية الديوانية للبنين

 388.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5114

242041203249

ليث رضا عبد علي حسين

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 387.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5115

242042096085

زهراء محمد كريم شنابه

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 386.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

صفحة  165من 567
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 380.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

احيائي اعدادية خديجة للبنات

5117

242042146050

زينب حبيب عويد جبار

احيائي ثانوية الصديقة للبنات

 378.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5118

242041203089

حيدر ازهر محمد علي عبد الكاظم

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 378.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5119

242041062043

حسين حيدر نور حسوني

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 377.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5120

242041071082

محمد عبد الحمزة حسين كشاش

احيائي اعدادية الغدير للبنين

 377.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5121

242042122020

ايه عماد سوادي فضل

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 376.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5122

242042102121

رقيه فراس هادي حسين

احيائي اعدادية السنية للبنات

 376.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5123

242042135027

ديار الدين حامد فيصل محمد

احيائي ثانوية السنبلة للبنات

 376.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5124

242041203170

عبد هللا صاحب شنون ابراهيم

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 376.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5125

242042220211

حوراء محمد جميل خليفه

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 375.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5126

242041062102

عبد الهادي فيصل شريف رسن

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 374.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5127

242042220826

هدى مهدي صالح مهدي

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 373.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5128

242042220101

ايناس رفعت منكر حسن

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 372.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5129

242041060018

حيدر عباس معين عطيه

احيائي ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنين

 371.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5130

242042093159

مسار ضياء علي عطيوي

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 370.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5131

242042096080

زهراء علي مجيد صالح

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 369.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5132

242042120176

سماء سعد جواد كاظم

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 368.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5133

242042134098

زهره لواح غماس عزيز

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 368.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5134

242042107050

رواء رحيم طه جعفر

احيائي اعدادية حلب للبنات

 367.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5135

242051204042

عبد هللا راسم جواد عبد الكاظم

تطبيقي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 379.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5136

242051203054

حيدر جعفر علي كاظم

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 369.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5137

242051211018

صادق سامي عبد الحسن طاهر

تطبيقي ثانوية السنية المسائية للبنين

 369.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5138

242051204062

مرتضى حيدر تكليف حسين

تطبيقي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 369.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5139

242051200071

محمد علي عبد الحسين عبد هللا

تطبيقي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 363.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5140

242051202129

مقتدى راضي نعيم ابو سوده

تطبيقي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 363.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5141

242051028021

مصطفى محمد عبد الهادي كتاب

تطبيقي اعدادية الديوانية للبنين

 362.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5142

242051001057

محمد حسن يوسف حسين

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 362.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5143

262051203041

محمد مهدي مهنه ديان

تطبيقي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 361.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

تطبيقي الخارجيون

5144

242051400042

مصطفى احسان نديم حمزة

5145

242021049001

اثير محمد مجيد حسين

ادبي ثانوية االحسان للبنين

 407.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

 361.0جامعة القادسية/كلية الزراعة

5146

222021400112

علي حسين محمد عبد

ادبي الخارجيون

 407.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  166من 567
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5147

242021017049

علي حسين حداوي حسن

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 403.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5148

242021038009

امين توجيه عناد هلوس

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 398.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5149

242021033017

علي نعمه حسين عتوي

ادبي ثانوية المهاجرين للبنين

 398.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5150

242022078007

زهراء صالح حليم عبد المطلب

ادبي ثانوية االبرار االهلية للبنات

 392.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5151

242021203057

علي وحيد قاسم علي

ادبي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 392.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5152

252022079022

تبارك احمد عبد الهادي احمد

ادبي اعدادية االفتخار للبنات

 391.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5153

242021018065

محمد مؤيد علي حسن

ادبي اعدادية الجواهري للبنين

 391.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5154

242021015023

زيد ناجح حسين غازي

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 391.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5155

242022121028

زينب صالح هادي جاسم

ادبي اعدادية دمشق للبنات

 388.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5156

242022095017

رقيه رزاق كاظم جاسم

ادبي اعدادية النور للبنات

 386.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5157

242022122055

هدى رشيد كاظم سعيد

ادبي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 384.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5158

242021009082

مصطفى محمد علي بادي

ادبي اعدادية سومر للبنين

 384.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5159

242042078006

بنين عبد هللا سرحان عبد الحسن

احيائي ثانوية االبرار االهلية للبنات

 444.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5160

242042123016

انوار عباس منصور شالل

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 440.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5161

242042123060

رانيا احمد هادي حسون

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 435.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5162

242041027067

حسين عبد طالب عبيد خوين

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 433.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5163

242042122126

ليلى علي حسين جبر

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 432.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5164

242041035104

علي عزيز غازي سعيد

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 428.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5165

242042220553

صفد محمد كريم عطيه

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 426.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5166

242042122002

ابتهال علي عبيد خضير

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 421.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5167

242042101028

تبارك فاهم عبد جابر

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 421.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5168

242042095067

زهراء حسين عبد الكاظم حمزة

احيائي اعدادية النور للبنات

 420.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5169

242041018011

امير ثائر ناصر محسن

احيائي اعدادية الجواهري للبنين

 419.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5170

242042135036

زهراء كاظم سايب حسين

احيائي ثانوية السنبلة للبنات

 418.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5171

242041071024

حسين ماجد نذير محمد

احيائي اعدادية الغدير للبنين

 414.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5172

242042118050

زهراء حسين شالل محسن

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 414.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5173

242042139052

رواء فؤاد عبد الكاظم شنابه

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 410.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5174

242042220198

حوراء حيدر رحيم مرزة

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 409.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5175

292041151110

مؤمل منذر نجم عبيد

احيائي اعدادية القلم المسائية للبنين

 409.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5176

242042401061

علياء احمد جواد مريبط

احيائي الخارجيات

 409.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5177

242042096075

زهراء عباس عطيه عباس

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 408.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد
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 407.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5178

242042130141

هبه رزاق كاظم عكله

احيائي ثانوية العفاف للبنات

5179

242041203401

محمد طالب عبد الرضا كيطان

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 407.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5180

242042220661

فاطمه نعيم عبد هللا سربوت

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 407.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5181

242052104019

مروه حيدر حمزه عباس

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 389.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5182

242051034017

عبد هللا ضياء كامل جبر

تطبيقي ثانوية الرافدين للبنين

 389.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5183

242052220184

فاطمه عبد هللا واوي عوجه

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 389.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5184

162051020052

سجاد عدي عبد الرضا ياسين

تطبيقي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 388.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5185

242051001063

مرتضى حيدر شاكر كاظم

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 387.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5186

242052093006

ايات رحيم محمد علي

تطبيقي اعدادية سكينة للبنات

 385.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5187

242052220156

عذراء صالح جبار راشد

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 384.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5188

242051013050

ليث حسين مسير عباس

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنين

 384.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5189

242052123047

نجاة مروح عبد الحمزه علي

تطبيقي اعدادية الحوراء للبنات

 383.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5190

242052220071

خديجه جميل حسن سيرمج

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 383.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5191

242052220223

نور الهدى رعد كاظم كريم

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 381.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5192

242052122021

سماح عباس هادي ياس

تطبيقي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 378.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5193

231952080020

زينب كريم عبار جاسم

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

 440.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5194

242052108033

نور عالء عبيد جاهل

تطبيقي اعدادية الكوثر للبنات

 377.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 376.0جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد

5195

292051156174

كرار عدنان ابو هيله اسماعيل

5196

242022107004

بشائر قاسم ستار كعيد

ادبي اعدادية حلب للبنات

 552.0جامعة القادسية/كلية التربية

5197

242022134013

تبارك علي نازل عبادي

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 538.0جامعة القادسية/كلية التربية

5198

242022111039

ضحى طرخان كريم خطار

ادبي اعدادية الشافعية للبنات

 498.0جامعة القادسية/كلية التربية

5199

242022122015

تبارك قاسم ناهي اليج

ادبي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 461.0جامعة القادسية/كلية التربية

5200

242022104006

بنين مجبل كريم عليل

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 456.0جامعة القادسية/كلية التربية

5201

242021063012

علي مجيد سمير نعمة

ادبي اعدادية النجدين للبنين

 440.0جامعة القادسية/كلية التربية

5202

292021155006

حسن محمد رحيم كسار

ادبي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 440.0جامعة القادسية/كلية التربية

5203

232021060007

سجاد محمد كاظم حسن

ادبي اعدادية المؤمل للبنين

 416.0جامعة القادسية/كلية التربية

5204

252021150045

علي حسين سوادي عطيه

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 416.0جامعة القادسية/كلية التربية

5205

291921016015

بدر حمود حسين جربوع

ادبي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 482.0جامعة القادسية/كلية التربية

5206

292021010113

محمد جواد كاظم خطار

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 412.0جامعة القادسية/كلية التربية

5207

242022124007

تبارك صباح جبار سلمان

ادبي اعدادية الدغارة للبنات

 410.0جامعة القادسية/كلية التربية

5208

242042092047

زهراء حسن عبعوب سميسم

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنات
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احيائي الخارجيون

 517.0جامعة القادسية/كلية التربية

5210

242042159011

نور علي جبار صالح

احيائي ثانوية مارب المختلطة

 516.0جامعة القادسية/كلية التربية

5211

242042107005

اصيل عادل بدري عجة

احيائي اعدادية حلب للبنات

 515.0جامعة القادسية/كلية التربية

5212

242042220161

تبارك عباس عزيز حسين

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 514.0جامعة القادسية/كلية التربية

5213

242041035138

محمد عزيز غازي سعيد

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 513.0جامعة القادسية/كلية التربية

5214

242042104027

بنين احمد ناهي صكبان

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 508.0جامعة القادسية/كلية التربية

5215

232041166027

عبد الرحمن احمد ناظم عيسى

احيائي ثانوية الخليج العربي المختلطة

 507.0جامعة القادسية/كلية التربية

5216

252041016027

عباس حسين جاسم كاظم

احيائي اعدادية العزة للبنين

 495.0جامعة القادسية/كلية التربية

5217

242041027066

حسن صباح كاظم صاحب

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 494.0جامعة القادسية/كلية التربية

5218

242042220564

ضحى كاظم محمد كاطع

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 487.0جامعة القادسية/كلية التربية

5219

242041202141

نصير ابراهيم حمزه راضي

احيائي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 485.0جامعة القادسية/كلية التربية

5220

242042092004

استبرق محمد جابر حميدي

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنات

 481.0جامعة القادسية/كلية التربية

5221

242042121160

زينب فرحان عبيد كحط

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 480.0جامعة القادسية/كلية التربية

5222

242041202036

حسنين حسان حسون محمد

احيائي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 477.0جامعة القادسية/كلية التربية

5223

232041046030

علي عباس علي عبيد

احيائي ثانوية الباقر للبنين

 475.0جامعة القادسية/كلية التربية

5224

242042118046

زهراء باسم جبار كاظم

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 474.0جامعة القادسية/كلية التربية

5225

232041167029

عباس كريم حسين دويج

احيائي ثانوية زهير بن القين المختلطة

 473.0جامعة القادسية/كلية التربية

5226

232042304148

شهد حسين رسول علي

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 472.0جامعة القادسية/كلية التربية

5227

242041062109

علي حسن كاظم عبد

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 471.0جامعة القادسية/كلية التربية

5228

242042080080

شهباء علي هادي جباره

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 471.0جامعة القادسية/كلية التربية

5229

242042184009

بنين عامر راجي عبيس

احيائي ثانوية القانتات للبنات

 468.0جامعة القادسية/كلية التربية

5230

242042080124

وسن قاسم نعمه حسن

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 467.0جامعة القادسية/كلية التربية

5231

242041208029

علي شاكر والي مسيلب

احيائي ثانوية عفك المسائية للبنين

 465.0جامعة القادسية/كلية التربية

5232

242052097002

ايات عبد هللا عبد ابو خشه

تطبيقي ثانوية غزة للبنات

 462.0جامعة القادسية/كلية التربية

5233

242052152009

نرجس مديح حسن رباط

تطبيقي اعدادية العارضيات المختلطة

 442.0جامعة القادسية/كلية التربية

5234

242052220147

صفا عبد االمير نور محسن

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 433.0جامعة القادسية/كلية التربية

5235

232052113020

زينب محمود محمد سهيل

تطبيقي ثانوية الكفاح للبنات

 431.0جامعة القادسية/كلية التربية

5236

242051036010

انور قيصر فليح ابو سوده

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 427.0جامعة القادسية/كلية التربية

5237

242052220105

زهراء ناظم حمزه كلواز

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 427.0جامعة القادسية/كلية التربية

5238

232051054014

منتظر عبد هللا حسين داهي

تطبيقي اعدادية الشوملي للبنين

 420.0جامعة القادسية/كلية التربية

5239

242052123042

لمياء مزهر جبر كسار

تطبيقي اعدادية الحوراء للبنات

 420.0جامعة القادسية/كلية التربية
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232051006002
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تطبيقي اعدادية القاسم للبنين

 416.0جامعة القادسية/كلية التربية

5241

242052220148

ضحى محمد حسون مجبل

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 412.0جامعة القادسية/كلية التربية

5242

242052119036

نور الهدى سعيد فهد جازع

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 412.0جامعة القادسية/كلية التربية

5243

242052220173

غفران محمد شاكر علي

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 410.0جامعة القادسية/كلية التربية

5244

222051400013

المنتظر احمد كاظم خويط

تطبيقي الخارجيون

 408.0جامعة القادسية/كلية التربية

5245

162051354063

علي عقيل مسلم جاسم

تطبيقي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 407.0جامعة القادسية/كلية التربية

5246

222051057004

باقر طالب فرهود سلمان

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

 406.0جامعة القادسية/كلية التربية

5247

242052088001

ابتهال كريم عبد علوان

تطبيقي ثانوية الصادق (ع) األهلية للبنات

 402.0جامعة القادسية/كلية التربية

5248

242051019027

علي محمد عباس عبد

تطبيقي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 401.0جامعة القادسية/كلية التربية

5249

292051100076

علي صكبان عيدان كزار

تطبيقي اعدادية ابن حيان المختلطة

 399.0جامعة القادسية/كلية التربية

5250

222051266014

صادق كمال يوسف حداد

تطبيقي ثانوية عقية بن نافع المختلطة

 399.0جامعة القادسية/كلية التربية

5251

242051165002

جليل صبيح ساجت ناهي

تطبيقي ثانوية الدرعية المختلطة

 399.0جامعة القادسية/كلية التربية

5252

222051319008

سجاد محمد داود حسين

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 398.0جامعة القادسية/كلية التربية

5253

242022106010

تقى عالء قحطان غافل

القبول المركزي

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 398.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

5254

242022186017

دعاء حسين بدر خضر

ادبي اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبنات

 391.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

5255

242022094030

شهد عماد حسن عباس

ادبي اعدادية الرباب للبنات

 388.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

5256

242022184013

سهر سعيد بديوي جاسور

ادبي ثانوية القانتات للبنات

 386.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

5257

242022106059

مريم راضي خيون عبد

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 374.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

5258

232022078010

رؤى عبد االمير حلبوص عبد هللا

ادبي اعدادية المناذرة للبنات

 373.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

5259

242022145013

حنين باسم نعمه محمد

ادبي ثانوية نهج البالغة للبنات

 370.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات

5260

232022109062

نور الهدى حسن عباس سلطان

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 381.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

5261

242022121004

ايات جبار كرماش جاسم

ادبي اعدادية دمشق للبنات

 369.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

5262

242022107002

االء احمد عباس مدحي

ادبي اعدادية حلب للبنات

 363.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

5263

242022122020

حوراء حسن عبيس حسين

ادبي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 362.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

5264

242022107034

نبأ حسين حنتاو محمد

ادبي اعدادية حلب للبنات

 360.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال
 430.0جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال

5265

242042124076

زهراء باسم عبد االمير جبار

5266

242022220069

عذراء فاضل كاظم حمود

ادبي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 371.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5267

292021006037

مصطفى علي جالي حسن

ادبي ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعي

 371.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5268

242021018040

علي جعفر جليل حسيب

ادبي اعدادية الجواهري للبنين

 366.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5269

242021004034

حيدر احمد حمزة عبطان

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 363.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5270

242021033016

علي قاسم عجه عباس

ادبي ثانوية المهاجرين للبنين

 362.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

احيائي اعدادية الدغارة للبنات
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5271

242021211048

كرار جبار جاسم حرش

ادبي ثانوية السنية المسائية للبنين

 361.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5272

252021164028

زياد عباس شندل عبيس

ادبي ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنين

 361.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5273

242022142004

دعاء حياوي عبد علوان

ادبي اعدادية مريم العذراء االهلية للبنات

 361.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5274

242041003296

ياسر حيدر محمد هادي

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 437.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5275

292051153042

جعفر راتب فنجان عطشان

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 439.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5276

162051400247

فرزدق ياسين قاسم صيهود

تطبيقي الخارجيون

 380.0جامعة القادسية/كلية اآلداب

5277

242021018008

امير سالم عبد الهادي حسين

ادبي اعدادية الجواهري للبنين

 380.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

5278

242022095009

حوراء حاتم عبد هللا عبيد

ادبي اعدادية النور للبنات

 364.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

5279

292022059011

رسل سالم كاظم عبد

ادبي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 362.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

5280

242022108031

فاطمة جابر عبد الرضا محسن

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 362.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

5281

292021008006

حسين علي عبيد كردوش

ادبي اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنين

 360.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

5282

232042077151

هناء علي وجعان هلوس

احيائي اعدادية الغساسنة للبنات

القبول المركزي

 414.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

5283

272042056091

بنين محمد حسين علي

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 409.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

5284

272052062015

زهراء يوسف جبير حمزه

تطبيقي اعدادية االمامة للبنات

 387.0جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس

5285

242042101012

ايات محمد عمران أمين

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 398.0جامعة القادسية/كلية االثار

5286

192051107021

محمد فيصل محمد عالوي

تطبيقي ثانوية االيالف للبنين

 518.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني

5287

192051043036

محمد كمال فرج مشعل

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 483.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

5288

192042185014

ايالف سلمان عفات عبدالجاسم

احيائي اعدادية الخالدية للبنات

 550.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5289

192042383032

ايه خالد حسين عبود

احيائي ثانوية المجد االهلية للبنات

 513.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5290

192041001094

محمود شاكر محمد حسن

احيائي ثانوية الرمادي للبنين

 508.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5291

172041060022

حارث احمد سعيد علي

احيائي اعدادية بحزاني للبنين

 498.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5292

162042230001

اديان سالم بدر علي

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 495.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5293

192042152004

ابتهال بشار ياسين طه

احيائي اعداديه الرطبه المركزيه للبنات

 569.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية

5294

192052195003

امنه غازي خليف حديد

تطبيقي اعدادية االمل للبنات

 439.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه

5295

192052370013

فاطمه ابراهيم محمد عبدهللا

تطبيقي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 437.0جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه

5296

192041114105

مصطفى خليل ابراهيم عبد هللا

احيائي ثانوية المجد االهلية للبنين

 564.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5297

192042204023

رسل وليد محمد عرسان

احيائي اعدادية حليمة السعدية للبنات

 539.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5298

192042164023

فاديه عبدالرحمن علي حسين

احيائي ثانوية الرمادي للبنات

 532.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5299

192041014071

عثمان احمد خليف بكر

احيائي اعدادية هيت للبنين

 530.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5300

192042272010

رغد قاسم محمد سلمان

احيائي ثانوية شعاع المعرفة للبنات

 514.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5301

192042160031

دعاء محمد عجاج حمد

احيائي ثانوية الرجاء للبنات

 508.0جامعة االنبار/كلية العلوم
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احيائي ثانوية الشموخ للبنات

 507.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5303

192051058009

حسن فؤاد كامل كودي

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 456.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5304

192052199028

سجد حاتم حماد ابراهيم

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 443.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5305

192051013029

عبد هللا جالل جهاد خلف

تطبيقي اعدادية الفارس العربي للبنين

 440.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5306

192052196002

افاق رائد عبدهللا عبدالهادي

تطبيقي اعدادية هيت للبنات

 433.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5307

192052159003

ابرار عبد الستار حميد جديع

تطبيقي ثانوية االمام العادل للبنات

 429.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5308

192051106025

محمود عبد حمادي حسن

تطبيقي اعدادية البخاري للبنين

 424.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5309

192051060035

محمود هتيمي جديع عريان

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين

 417.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5310

192052189011

زبيده علي مشعل حمادي

تطبيقي اعدادية الخنساء النموذجيه للبنات

 406.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5311

192051043030

محمد باسم محمد جزاع

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 394.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5312

192051003044

علي عبد الرحمن علي ناصر

تطبيقي اعدادية الرميلة للبنين

 392.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5313

192051026054

كرم صالح حمد عبد

تطبيقي اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنين

 391.0جامعة االنبار/كلية العلوم

القبول المركزي

5314

192052178001

استبرق صابر عبدالحميد رويبي

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنات

 390.0جامعة االنبار/كلية العلوم

5315

192042370227

ميالد ناجي شكر محمود

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 508.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5316

192042196023

بيارق صالح عبدهللا جوير

احيائي اعدادية هيت للبنات

 505.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5317

192042156014

بان حامد رزيك ملفي

احيائي اعدادية العال للبنات

 502.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5318

182042331018

مياسه خليل جاسم حسين

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 483.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5319

212042294171

كريمه رشيد نجيب محمد

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 480.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5320

192041004032

عبد الكريم كاظم هالل عبد هللا

احيائي اعدادية الزيتون للبنين

 479.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5321

162051409002

جراح عبد اللطيف فاضل جليوي

تطبيقي ثانوية الخالدون االهلية للبنين

 432.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5322

192051359015

ايمن بسام رشيد عبدالعزيز

تطبيقي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 403.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5323

192051028007

ايمن مظهر شوكت مسرهد

تطبيقي اعدادية الصقالوية للبنين

 395.0جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت

5324

192042156039

زينب عبد هللا يوسف طه

احيائي اعدادية العال للبنات

 504.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5325

192042204054

غسق اياد محسن علي

احيائي اعدادية حليمة السعدية للبنات

 494.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5326

192042162035

ريام حسين عياده شارد

احيائي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 483.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5327

192041007136

محمد علي عبد الهادي سالم

احيائي اعدادية الخالدية للبنين

 477.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5328

192042194097

هاجر جاسم حمض فرحان

احيائي اعدادية الوثبة للبنات

 455.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5329

192042401059

وقار حميد عالوي احمد

احيائي خارجيات

 449.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5330

192042153014

ايناس حميد ابراهيم حماد

احيائي ثانوية االنبار للبنات

 444.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5331

192042156030

رشا صدام حميد خلف

احيائي اعدادية العال للبنات

 444.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5332

192041284003

ادهم ناظم رشيد هالل

احيائي ثانوية السنابل المختلطة

 438.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
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القبول المركزي

 434.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

احيائي اعدادية النهضة للبنات

5334

182041102028

محمد نزار محمد صالح

احيائي ثانوية االماني للبنين

 432.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5335

192051341099

مروان عالء عواد منديل

تطبيقي اعدادية الراية المسائية

 400.0جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

5336

192021101018

عامر شهاب حمد عبد هللا

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 507.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

5337

192021342004

اثير صادق حمد علي

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 475.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

5338

192021345099

محمد امير صالح محمد

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 474.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

5339

192021342071

طه عز الدين عباس خضير

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 472.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

5340

192042401050

مروه شهاب احيمد عسل

 460.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

احيائي خارجيات

5341

192022191055

فاطمه محمود محمد نجم

ادبي اعدادية النهضة للبنات

 458.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5342

192021005016

محمد رياض عبد هللا احمد

ادبي اعدادية االحرار للبنين

 450.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5343

192021032035

هشام خالد محمد فرحان

ادبي اعدادية زنكورة للبنين

 440.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5344

192021005008

رسول محمد حسين منسي

ادبي اعدادية االحرار للبنين

 423.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5345

192021342014

احمد عبد الرحمن عواد محمد

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 415.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5346

192022191054

فاطمه محمد خضير شوكه

ادبي اعدادية النهضة للبنات

 414.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5347

262021013124

عمار عالء نجم عبد هللا

ادبي اعدادية حلب للبنين

 413.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5348

192021342081

عبد القادر فوزي نجم عبد هللا

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 398.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5349

192021076017

محمد سالم عاصي خلف

ادبي ثانوية األمين للبنين

 398.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5350

192021346008

أحمد علي محمد خلف

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 396.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5351

192021346070

محمد مؤيد عيدان حمد

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 393.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5352

192021345019

انمار شاكر فيحان مرير

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 393.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5353

272021016012

امير جعفر جواد كاظم

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 392.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5354

192021350085

عقيل حاتم بداع علوان

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 391.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5355

192022183022

لمياء مجيد سعدون حماد

ادبي ثانوية االندلس للبنات

 391.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5356

192021008001

اسامه رياض حمد فتيخان

ادبي ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنين

 391.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5357

192021344012

محمد اسماعيل عباس فياض

ادبي ثانوية الحبانية المسائية

 386.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5358

142021030005

احمد كاظم جودي عالوي

ادبي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 382.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5359

192021032012

رامي عوده حميد ذكر

ادبي اعدادية زنكورة للبنين

 379.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5360

192021346051

كاظم علي عبد نايل

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 377.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 377.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5361

192021345111

محمد علي محمد مضحي

5362

222042208003

سجى علي كريم رهيف

احيائي ثانوية البيان االهلية للبنات

 428.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5363

192042149021

خولة حسين لهيمص مخلف

احيائي اعدادية جنين للبنات

 423.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية
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5364

192041118019

علي عبد القادر عبود عطا هللا

احيائي ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنين

 417.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5365

202051030008

احمد عبد السالم يحيى يوسف

تطبيقي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 387.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5366

212052109011

كوثر حمزه اكبر علي

تطبيقي اعدادية الحجرات للبنات

 387.0جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5367

192041003009

احمد مجيد عبد الرحمن حمد

احيائي اعدادية الرميلة للبنين

 423.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5368

192042158070

لبنى حميد علي حسين

احيائي ثانوية قريش للبنات

 395.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5369

192042201016

ضحى عادل عبد هللا عبد الرزاق

احيائي ثانوية عنه الشرقية للبنات

 390.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5370

192042370018

االء عادل عبدالكريم عفتان

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 376.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5371

192041046041

محمد يونس عساف جياد

احيائي ثانوية الحبانية للبنين

 375.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5372

192042369271

عصماء مولود عباس جلوب

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 374.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5373

192042247006

اكرام عزيز جاعد مناع

احيائي ثانوية منارة عنه للبنات

 371.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5374

192041341006

احمد بدر لطيف علي

احيائي اعدادية الراية المسائية

 371.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5375

192041352010

عمر محمد علوان فدعوس

احيائي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 370.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5376

192041028018

صباح نوري ابراهيم جحالي

احيائي اعدادية الصقالوية للبنين

 367.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5377

192041013035

عمار ياسر عبد الرزاق مجيد

احيائي اعدادية الفارس العربي للبنين

 367.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5378

192042370118

زينب محمد خميس محمد

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 366.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5379

192042370047

بلقيس جاسم محمد عزيز

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 365.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5380

192042166039

زينه محمد حميد عبيد

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 365.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5381

102041033015

عبد هللا نصير هاشم حنتوش

احيائي اعدادية الداخلية للبنين

 365.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5382

192041009307

مصطفى احمد حسين علي

احيائي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 365.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5383

192041029010

حمد عبد الستار حمد نايل

احيائي اعدادية العرفان للبنين

 364.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5384

192042373035

فاطمه فالح حماد علي

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنات

 364.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5385

192042370037

ايه احسان عبدالكريم اسود

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 363.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5386

192041274009

عبدهللا ابراهيم نافع سليمان

احيائي ثانوية الرحالية المختلطة

 363.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5387

192041071014

ايهم جالل شريف جسام

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 363.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5388

122041012017

محمود ادهم عبد الرزاق عبد الكريم

احيائي ثانوية المستقبل للبنين

 363.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5389

192042237011

شروق خميس حمد عبد

احيائي ثانوية النور للبنات

 363.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5390

192042188071

سارة ياسين خضير طالل

احيائي اعدادية الفلوجة للبنات

 363.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5391

192042186067

يقين وليد حميد ابراهيم

احيائي ثانوية الرياحين للبنات

 362.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5392

102041033029

يونس داود سلمان صالح

احيائي اعدادية الداخلية للبنين

 361.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5393

192041347066

محمود حسين علي خلف

احيائي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 360.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5394

192041122005

عمر علي نوري كريم

احيائي ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنين

 360.0جامعة االنبار/كلية الزراعة
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 368.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

تطبيقي اعدادية الروافد للبنات

5396

102051400019

زيد خالد خليفه حمد

تطبيقي الخارجيون

 366.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5397

192051341118

ياسين فرات فاضل عجم

تطبيقي اعدادية الراية المسائية

 366.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5398

192051070048

علي نافع رشيد مخلف

تطبيقي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 365.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5399

192051359002

ابراهيم خالد ابراهيم مجيد

تطبيقي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 365.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5400

192052163005

ايه هيثم عباس فرحان

تطبيقي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 365.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5401

192051065010

زيد عمر عادل عبد

تطبيقي اعدادية الفتوة للبنين

 364.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5402

192051009050

علي سعدي هندي حمد

تطبيقي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 363.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5403

192051028038

محمد حكمت متعب رشيد

تطبيقي اعدادية الصقالوية للبنين

 362.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5404

212051017014

سيف عادل يوسف جبر

تطبيقي اعدادية اسد هللا للبنين

 362.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5405

192051004033

عالء طاهر خيري شتران

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 361.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5406

192051066009

بالل حكيم عناد كاظم

تطبيقي اعدادية الكرمة للبنين

 361.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5407

192051359034

سلطان سالم حمد حسين

تطبيقي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 361.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5408

182051326006

سعد عبد هللا محمد خضر

تطبيقي ثانوية ام درمان المختلطة

 360.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

تطبيقي اعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 360.0جامعة االنبار/كلية الزراعة

5409

192051010027

محمد ياس عباس جاسم

5410

192021095013

عبد هللا منسي حمد صالح

ادبي اعدادية العلم النافع للبنين

 475.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5411

192021345059

عبد الرحيم علي محمد عبد

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 459.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5412

192021342122

عمر هادي عجاج عبد هللا

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 442.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5413

192021109079

مصطفى شامل كامل عبد العزيز

ادبي اعدادية سومر األدبية للبنين

 442.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5414

192021352046

يوسف كامل ثامر علي

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 437.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5415

192021342133

محمد جميل خلف حسن

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 428.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5416

192021342111

عمر ابراهيم عودة راشد

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 424.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5417

192021342105

علي سالم جميل مضحي

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 424.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5418

192021342028

انور كريم علي عبطان

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 422.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5419

192022182002

أسيل شاكر حمود ياسين

ادبي ثانوية مؤتة للبنات

 419.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5420

192021352019

عثمان عامر محمد دايح

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 418.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5421

192021352001

احمد بشار حماد محمد

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 416.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5422

192021345016

احمد محمود ناجي مصلح

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 415.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي اعدادية الفتوة للبنين

 413.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5423

192021065016

عمر جبير اسود خلف

5424

192041070009

احمد منذر احمد عبد

احيائي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 425.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5425

192041002028

عبد هللا محمد كريم محمد

احيائي اعدادية فلسطين للبنين

 421.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  175من 567
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192042241004
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احيائي ثانوية الوفاء للبنات

 409.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5427

192051340018

حسن صالح حسن عبد

تطبيقي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

 412.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5428

192051043010

سعدون عامر محمد موسى

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 411.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5429

192051011046

عبد القادر احمد عبد الرزاق رشيد

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 387.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5430

192051007016

حسن فالح زيدان خلف

تطبيقي اعدادية الخالدية للبنين

 385.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5431

192051043038

محمد ناصر محمود صالح

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 382.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5432

192051014028

بشار عبد الغني عبد الحميد احمد

تطبيقي اعدادية هيت للبنين

 382.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5433

192051043021

عبد هللا علي هادي صالح

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 380.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5434

102051015074

معاذ منفي حسين حمد

تطبيقي اعدادية مصطفى جواد للبنين

 376.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5435

102051035001

أحمد صالح عبد هللا صايل

تطبيقي اعدادية صاحب البراق للبنين

 375.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5436

192051347016

سليم قتيبه عمار عبد اللطيف

تطبيقي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 374.0جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد

5437

192022191019

دنيا حسن علي نوار

 366.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

ادبي اعدادية النهضة للبنات

5438

102042221089

مروه حماد نواف فرحان

احيائي ثانوية اسوان المسائية للبنات

 457.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

5439

212041400009

احمد محمود سعدون فرحان

احيائي الخارجيون

 403.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

5440

292051155003

احمد خيري سالم رضيوي

تطبيقي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 372.0جامعة االنبار/كلية التربية/القائم

5441

192042284006

شروق حميد عفر عماش

احيائي ثانوية السنابل المختلطة

 537.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5442

192042272007

دعاء احمد محي جاسم

احيائي ثانوية شعاع المعرفة للبنات

 501.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5443

192042186061

نور سالم عليوي سالم

احيائي ثانوية الرياحين للبنات

 498.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5444

192042226082

ضحى عبدالمنعم خليفه شعالن

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 492.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5445

192042162070

لينه دهمان خليف ندى

احيائي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 487.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5446

192041284001

ابراهيم مصطفى سعيد عفر

احيائي ثانوية السنابل المختلطة

 485.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5447

192042159040

رواء سلمان محمود سرهيد

احيائي ثانوية االمام العادل للبنات

 478.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5448

192041015082

هيثم يوسف خلف شكر

احيائي اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

 471.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5449

192042226066

سفانه عبدالحميد كاظم جاسم

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 470.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5450

192041058035

مصطفى خليل ابراهيم احمد

احيائي اعدادية السالم للبنين

 460.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5451

312042054037

ميسم نوري عبود حمود

احيائي ثانوية التعايش للبنات

 458.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5452

192042401042

طيبه عبد الرحمن دحام محمد

احيائي خارجيات

 457.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5453

192041046008

حاتم حامد خلف فرحان

احيائي ثانوية الحبانية للبنين

 455.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5454

192042218003

اسراء وادي عواد حمد

احيائي ثانوية الفوز المبين للبنات

 454.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5455

192041015030

سهل محمد خليل عبد

احيائي اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

 453.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5456

192042188114

فاطمه وسام عبد نجرس

احيائي اعدادية الفلوجة للبنات

 453.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  176من 567
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احيائي ثانوية سيوان للبنات

 451.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5458

192042394004

رحاب رافع جبار جاسم

احيائي ثانوية عاتكة بنت عبد المطلب للبنات

 449.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5459

192042226058

ساره عبدالجبار فرحان حسن

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 446.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5460

192052199048

مروه عبدالوهاب عبدالملك عبدالجبار

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 441.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5461

192051040003

احمد خميس جبر ريحان

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 418.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5462

192051011081

نبهان صالح سليمان حماد

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 406.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5463

112051026052

عمر عبد الحسين رشيد محمد

تطبيقي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 405.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5464

192051107024

مهيدي سعد مهيدي حنتوش

تطبيقي ثانوية االيالف للبنين

 405.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5465

192052152010

سرور ماجد حامد بدر

تطبيقي اعداديه الرطبه المركزيه للبنات

 403.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5466

192052178036

نجوى حسون خشان حبيب

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنات

 402.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5467

242051165011

عالء عزيز جبار مغير

تطبيقي ثانوية الدرعية المختلطة

 401.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5468

192052194009

رقية نعمه راشد جراد

تطبيقي اعدادية الوثبة للبنات

 395.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5469

192052371013

رغد محمد عايد مخلف

تطبيقي ثانوية القائم المسائية للبنات

 391.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5470

222051364057

رياض عبد الحسين سعود فرحان

تطبيقي ثانوية الغراف االهلية للبنين

 390.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5471

192052196005

ايه صالح عبدالوهاب احمد

تطبيقي اعدادية هيت للبنات

 388.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5472

252051209011

هشام سعد عبود محمد

تطبيقي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 387.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5473

222051046040

عمار قحطان مطير كزهور

تطبيقي اعدادية الفهود للبنين

 386.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5474

192051340038

علي عبدالوهاب احمد وال

تطبيقي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

 385.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5475

292051150007

جعفر قاسم محمد فرج

تطبيقي ثانوية المنار المسائية

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5476

102052099011

غفران مصطفى عباس هوير

تطبيقي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5477

232051257055

رسول عباس جاسم محسن

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5478

232051032017

غيث خلف كاظم محمد

تطبيقي اعدادية الكفل للبنين

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5479

162051135005

جعفر عبدالحسن طارش محسن

تطبيقي ثانوية المدى االهلية للبنين

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5480

162051355102

ساهر ماجد لفتة خريبش

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 380.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5481

192051106020

عبد السالم نافع عبيد سلوم

تطبيقي اعدادية البخاري للبنين

 380.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5482

192051341081

محمد خالد حماد حسين

5483

192021345079

علي كمال حماد عرميط

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 445.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

 380.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة

5484

192021345125

مهند شاكر حمد غضبان

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 439.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5485

192021296002

جمال الدين صباح خلف مطر

ادبي ثانوية االزهر المختلطة

 437.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5486

192022266011

مريم ماجد خضير عذاب

ادبي ثانوية الودود للبنات

 433.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5487

192021058021

عبد الودود عبد القادر عبد الحميد عبد اللطيف ادبي اعدادية السالم للبنين

 427.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

تطبيقي اعدادية الراية المسائية

صفحة  177من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

5488

192021069024

عبد هللا عبد الملك سعود حمود
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القبول المركزي

 420.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5489

192022184010

سرى عطا هللا حلو جزاع

ادبي ثانوية هاجر للبنات

 414.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5490

192021342065

صهيب جواد كاظم يعقوب

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 408.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5491

192021400076

عمر ثامر يوسف عبد

ادبي خارجيون

 405.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5492

172041060054

عبد الملك طه حيدر طه

احيائي اعدادية بحزاني للبنين

 468.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5493

192041028008

رسول شاكر حامد عبد

احيائي اعدادية الصقالوية للبنين

 455.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

تطبيقي اعدادية المربد للبنين

5494

192051056015

عبد الخالق عبد هللا عودة ابراهيم

5495

192021345080

علي ماجد حميد خلف

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 446.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

 429.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية

5496

192022401040

روز حميد هادي ابراهيم

ادبي خارجيات

 403.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5497

192021339007

محمد حاتم لطيف محمد

ادبي ثانوية العراق المسائية للبنين

 401.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5498

192021345098

محمد ابراهيم محمد عواد

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 400.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5499

192021352009

امجد فيصل جاسم محمد

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 393.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5500

192021347123

علي غازي فيصل خضر

ادبي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 393.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5501

192021345008

احمد سامي حامد صالح

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 385.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5502

192021352005

احمد محمد عبد هللا حمادي

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 382.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5503

192022156009

تمارة محمد احمد خليل

ادبي اعدادية العال للبنات

 378.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5504

192021342135

محمد حمدي عرسان علي

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 376.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5505

192021346022

حسين علي سهيل نجم

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 375.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5506

192021284011

مكي زيد ممدوح محيسن

ادبي ثانوية السنابل المختلطة

 375.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5507

192021026026

محمد سعدي صبيح جاسم

ادبي اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنين

 373.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5508

192021090015

عدنان معجل فرحان زغير

ادبي ثانوية اليمن للبنين

 372.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5509

192021342152

محمود سعدون حمد عبود

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 372.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5510

192021070023

علي عبد هللا ناصر حسين

ادبي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 370.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5511

192021040052

هراط سعد سعود عبيد

ادبي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 364.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5512

192022370054

ساره سليمان عبد صالح

ادبي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 363.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5513

192042274009

عذراء طه محمد علي

احيائي ثانوية الرحالية المختلطة

 413.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5514

241951012050

غيث عبد الهادي والي نشعان

تطبيقي اعدادية الشعلة للبنين

 432.0جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية

5515

192022369091

سالي صادق علي عايد

ادبي أعدادية المآذن المسائية للبنات

5516

102022113054

غصون عبد هللا خلف مخيبر

ادبي اعداية المعراج للبنات

 429.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5517

192022370088

ميس مازن محمد دايح

ادبي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 417.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5518

192022370118

يقين ياسين طه عاشور

ادبي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 415.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات
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ادبي ثانوية الخمائل للبنات

 406.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5520

192022370008

ايات محمد حميد حمود

ادبي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 402.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5521

192022150015

رواء عالوي عبد ابراهيم

ادبي ثانوية الخمائل للبنات

 401.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5522

192022241013

شيماء علي عبد فياض

ادبي ثانوية الوفاء للبنات

 398.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5523

192022202026

فاطمه محمد عبد فرحان

ادبي ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 398.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5524

192022254001

تبارك قيس عبيد خليفه

ادبي ثانوية الشهابي للبنات

 398.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5525

192022150014

رسل عبد الستار عنيد عجيل

ادبي ثانوية الخمائل للبنات

 397.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5526

192022192007

رقيه محمد خليف ابراهيم

ادبي ثانوية الحرية للبنات

 391.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5527

192022187007

ريام باسم محمد دايح

ادبي ثانوية الحبانية للبنات

 388.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5528

192022266005

رفل منذر جاسم محمد

ادبي ثانوية الودود للبنات

 388.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5529

192022150003

اية فيصل خلف عبد

ادبي ثانوية الخمائل للبنات

 386.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5530

102022135003

سارة سعد جعفر ابراهيم

ادبي ثانوية الزهد للبنات

 386.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5531

192022150013

رسل حسن حسين عبد

ادبي ثانوية الخمائل للبنات

 385.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5532

192022369017

الحان محمد عبد الغني رجب

ادبي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 384.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5533

192022178011

ايه خميس عكله سليمان

ادبي اعدادية الحقالنية للبنات

 384.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5534

192022183003

أماني ابراهيم احمد نده

ادبي ثانوية االندلس للبنات

 383.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5535

192022204013

شهد صالح حامد احمد

ادبي اعدادية حليمة السعدية للبنات

 383.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5536

192022165005

رحمه ناجي غريب جاسم

ادبي ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنات

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5537

192022175022

ساره مجيد حردان اسماعيل

ادبي اعدادية وادي العقيق للبنات

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5538

192022150016

رويدة سعدي خلف مخيبر

ادبي ثانوية الخمائل للبنات

 380.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5539

192022370042

ريام احميد إبراهيم عبيد

ادبي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 380.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5540

122022101014

صفا اياد حسين علي

ادبي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 380.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5541

192022226047

مريم مؤيد مجيد رشيد

ادبي ثانوية االنفال للبنات

 377.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5542

192022369019

الهام عباس علوش حمادي

ادبي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 377.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5543

192022373024

سلوى نمير عبد المجيد عبيد

ادبي ثانوية االنتصار المسائية للبنات

 375.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5544

192022198017

رغد قيس جميل محمد

ادبي اعدادية الروافد للبنات

 374.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5545

192022195011

ايناس حسين عكاب احمد

ادبي اعدادية االمل للبنات

 369.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5546

102022157003

ريام راشد عبد الواحد فارس

ادبي ثانوية المجد المختلطة

 368.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5547

112022068002

أسماء عادل طلب صبح

ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

 368.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5548

192022195032

زينب اسماعيل هالل محمد

ادبي اعدادية االمل للبنات

 366.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5549

192022188018

زاد هادي محمد عبد هللا

ادبي اعدادية الفلوجة للبنات

 366.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

صفحة  179من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

5550

192022186016

مها اسماعيل مخلف شرقي

ادبي ثانوية الرياحين للبنات

 364.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5551

192022282004

هاجر حاتم عبد الهادي احمد

ادبي ثانوية الزهاوي المختلطة

 364.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5552

192022178035

نسرين جاسم محمد حسين

ادبي اعدادية الحقالنية للبنات

 363.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5553

102022401007

اسماء ستار احمد مخلف

ادبي الخارجيات

 361.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5554

102022097030

مها براق فرج عبد

ادبي ثانوية ام سلمة للبنات

 361.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5555

192022226004

اسراء اسماعيل عالوي فياض

ادبي ثانوية االنفال للبنات

 361.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5556

192022168014

زينه مروان اسماعيل حويش

ادبي ثانوية فاطمة البرناوي للبنات

 360.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5557

192022134010

ميالد خالد ابراهيم عبد

ادبي ثانوية ام الربيعين للبنات

 360.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5558

192042371096

منى زياد فاضل حمود

احيائي ثانوية القائم المسائية للبنات

 457.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5559

192042267006

ختام ثامر ناصر حسين

احيائي ثانوية الزهراء للبنات

 449.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5560

312042047044

بصائر محمود عبد جاسم

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 444.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5561

192042193008

امنه محمد دايح جراح

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 438.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5562

191942304006

ساره احمد مهيدي متعب

احيائي ثانوية النهروان المختلطة

 509.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5563

192042204072

نور خليل علي غضبان

احيائي اعدادية حليمة السعدية للبنات

 436.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5564

192042206005

اية خالد جميل حرش

احيائي ثانوية المقاصد للبنات

 426.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5565

192042226113

مريم حامد صالح حمادي

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 423.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5566

192042189036

بدور ظاهر محمد مغير

احيائي اعدادية الخنساء النموذجيه للبنات

 422.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5567

192042246126

يقين مؤيد حمد عبدهللا

احيائي اعدادية الياقوت للبنات

 418.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5568

192042371005

اسراء احمادي عبيد فليح

احيائي ثانوية القائم المسائية للبنات

 413.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5569

192042205019

شيماء سامي احمد ذياب

احيائي ثانوية النابغة الذبياني للبنات

 411.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5570

322042029073

هزج صميم عزيز محمد

احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنات

 409.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5571

192042201009

رحمه محمد مولود احمد

احيائي ثانوية عنه الشرقية للبنات

 407.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5572

192042237023

هاجر حامد خليل ابراهيم

احيائي ثانوية النور للبنات

 406.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5573

192042182015

شهد ناصر محمد ياسين

احيائي ثانوية مؤتة للبنات

 404.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5574

192042152036

ماريا محمد داود سليمان

احيائي اعداديه الرطبه المركزيه للبنات

 401.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5575

272042095025

براء اسماعيل علي مطر

احيائي اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبنات

 400.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5576

192042224007

اكابر حامد خضير محيميد

احيائي ثانوية سعد بن ابي وقاص للبنات

 398.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5577

192042166069

مريم سعدي حميد نومان

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 397.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5578

192042370269

هديل عواد سعيد عرميط

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 397.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5579

192042370016

االء جاسم محمد مصلح

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 396.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5580

192042131020

شذى ذاكر ابراهيم محمد

احيائي ثانوية ابن االثير للبنات

 395.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات
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 393.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5581

192042186030

رقيه يوسف صبار سميط

احيائي ثانوية الرياحين للبنات

5582

191942242002

ايمان حامد رشيد حمود

احيائي ثانوية االفنان للبنات

 458.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5583

192042229123

يقين سعد احمد جوير

احيائي اعدادية الروابط للبنات

 392.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5584

192042231008

غفران حماد سلمان جاسم

احيائي ثانوية التكاتف للبنات

 391.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5585

192042231013

هبه رحيم ابراهيم جمار

احيائي ثانوية التكاتف للبنات

 388.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5586

102042113112

هند صالح عبد هللا صايل

احيائي اعداية المعراج للبنات

 388.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5587

232042128075

نبأ يعرب خضير عليوي

احيائي ثانوية مصطفى جواد للبنات

 388.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5588

192042185020

بيداء صباح كراخ حسين

احيائي اعدادية الخالدية للبنات

 387.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5589

192042226032

ختام عثمان محمد جاسم

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 386.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5590

192042160016

ايمان حسين شحاذة غضبان

احيائي ثانوية الرجاء للبنات

 386.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5591

192042148006

تبارك علي حمود عواد

احيائي ثانوية فتح الفتوح للبنات

 386.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5592

252042193040

تبارك صباح عبد سلمان

احيائي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 385.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5593

192042153034

رؤيا عامر علي جاسم

احيائي ثانوية االنبار للبنات

 385.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5594

242042117160

زينه حسين خضير عبيس

احيائي اعدادية يافا للبنات

 385.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5595

222042301007

دموع علي كامل دالل

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 384.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5596

192042226152

هديل تحرير مجيد عبدهللا

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 382.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5597

192042137040

سرى ابراهيم خليل خلف

احيائي ثانوية الخالد االهلية للبنات

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5598

112042218009

امنه احسان علي حسين

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 381.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5599

192052370005

رسل زياد حامد جاسم

تطبيقي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 461.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5600

192052162001

اسماء تحسين علي مطر

تطبيقي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 434.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5601

192052305002

مروه سعيد صبار صطم

تطبيقي ثانوية الظاهر المختلطة

 395.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5602

192052193013

وسن احمد محمود عيدان

تطبيقي اعدادية الحريري للبنات

 387.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5603

192052131023

نبأ زياد محمد عبد هللا

تطبيقي ثانوية ابن االثير للبنات

 384.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5604

192052231001

ايالف كامل علي عطشان

تطبيقي ثانوية التكاتف للبنات

 382.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5605

192052183004

ايناس مجيد داود حردان

تطبيقي ثانوية االندلس للبنات

 378.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5606

192052202026

فاطمه فاضل عبد صالح

تطبيقي ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 376.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5607

192052263004

ذكرى مزهر كريم محمد

تطبيقي ثانوية الشمس للبنات

 375.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5608

192052226001

اسراء فاروق خميس عبدهللا

تطبيقي ثانوية االنفال للبنات

 374.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5609

192052160003

زينه خلدون فوزي هادي

تطبيقي ثانوية الرجاء للبنات

 369.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5610

212052136025

مروة حسين صبار علوان

تطبيقي اعدادية التحرير للبنات

 363.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5611

192052303001

نجوى كريم محمد مدهر

تطبيقي ثانوية االمام الغزالي المختلطة

 363.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

صفحة  181من 567
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الفرع

المدرسة

المجموع

5612

192052223004

الطاف عطيه حمد محسن

تطبيقي ثانوية العبور للبنات

 361.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5613

112052217021

شهد رعد محمود يونس

تطبيقي ثانوية النهضة المسائية للبنات

 361.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5614

232052119009

حوراء صالح كريم عبد

تطبيقي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 361.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5615

222052095025

زهراء كمال سعيد خلف

تطبيقي اعدادية المنار للبنين

 360.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

تطبيقي اعدادية هيت للبنات

 360.0جامعة االنبار/كلية التربية للبنات

5616

192052196031

نوران عبداللطيف حسان حمادي

5617

192021349011

صالح يحيى صالح سعود

ادبي ثانوية الرطبة المسائية للبنين

5618

192021346064

محمد عبد الستار مطلك مطر

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 415.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5619

192021342068

طالب خلدون درج مضحي

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 410.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5620

192022162047

هاجر سنان حميد عليوي

ادبي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 391.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

 421.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5621

192021005009

رعد علي سعيد عزيز

ادبي اعدادية االحرار للبنين

 391.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5622

192021345057

عبد الرحمن سعد عبد احمد

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 389.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5623

192022182016

سرى حامد عدوان فياض

ادبي ثانوية مؤتة للبنات

 386.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5624

192021086001

ابراهيم صباح اسماعيل عباس

ادبي ثانوية الواقدي للبنين

 385.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5625

192021340093

محمد علي مخلف حردان

ادبي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

 380.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5626

192021078048

محمد حاتم شاكر حمود

ادبي اعدادية األوفياء للبنين

 379.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5627

122022126007

حنين ناجي حمد عبد

ادبي ثانوية االنتصار للبنات

 371.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5628

192021058016

عبد العزيز اسكندر مخلف مطني

ادبي اعدادية السالم للبنين

 371.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5629

102021017049

محمد زيد محمد زامل

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 370.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5630

192022162015

رسل شامل جاسر حسين

ادبي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 370.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5631

192022195064

يقين علي عبد الكريم هباري

ادبي اعدادية االمل للبنات

 370.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5632

192021053021

عبد الكريم غالب شاحوذ خليفه

ادبي اعدادية الشموخ للبنين

 368.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5633

192021352026

عمار محمد عبد الملك عبطان

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 367.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5634

192021078039

علي عبود دايح عبد

ادبي اعدادية األوفياء للبنين

 367.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5635

192021345089

فراس حسن جاسم محمد

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 366.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5636

192021031031

مصطفى جمعه محل خلف

ادبي اعدادية ابن زيدون للبنين

 366.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5637

192021351010

حسين احمد عبد اللطيف محمد صالح

ادبي ثانوية التحرير المسائية للبنين

 365.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5638

192021105001

أحمد حسام الدين خليل فزع

ادبي اعدادية النعيمية للبنين

 364.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5639

192021351046

معتز احسان يوسف موسى

ادبي ثانوية التحرير المسائية للبنين

 362.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5640

192021400016

بهاء طالل صبحي احمد

ادبي خارجيون

 362.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5641

192021345063

عبد هللا حامد فرحان احمد

ادبي ثانوية الشهداء المسائية للبنين

 362.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5642

192021010036

مصطفى هيثم هادي عبيد

ادبي اعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 362.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

صفحة  182من 567
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192021346041

عمر برزان قادر علي

الفرع

المدرسة

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

المجموع
 361.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5644

192022164016

شهد عدي عدنان امين

ادبي ثانوية الرمادي للبنات

 361.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5645

192022202029

منى جميل عبد هللا ناصر

ادبي ثانوية حسان بن ثابت للبنات

 360.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5646

192021355018

علي حسين كامل جاسم

ادبي ثانوية هيت المسائية للبنين

 360.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5647

132051351004

يوسف نهاد داود معروف

تطبيقي ثانوية بالد الخير االهلية المختلطة تركيا-االنيا

 381.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5648

192051004009

بارق عبد الجبار محمد امين

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 378.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

تطبيقي ثانوية المجد االهلية للبنات

 369.0جامعة االنبار/كلية اآلداب

5649

192052383001

اسماء خضر عبدهللا كريم

5650

192021094009

رياض نوار جياد بردي

ادبي ثانوية البيادر للبنين

 390.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5651

192021013029

محمد ابراهيم نوري ابراهيم

ادبي اعدادية الفارس العربي للبنين

 390.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5652

192021094006

حسين احمد حسين عبد

ادبي ثانوية البيادر للبنين

 376.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5653

192022178021

سيماء مخلف كريم محمد

ادبي اعدادية الحقالنية للبنات

 374.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5654

192021094018

يونس عبد الرحمن عبد هللا عودة

ادبي ثانوية البيادر للبنين

 373.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5655

192021400106

محمود عبيد محمد عبيد

ادبي خارجيون

 372.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5656

192022215004

اميره حسين جياد بتال

ادبي ثانوية نهر دجلة للبنات

 369.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة
 364.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5657

192021400102

محمد الحج علي نهار

5658

192042200003

ايمان عبيده عامر ادريس

احيائي ثانوية عنه للبنات

 420.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5659

192041111011

لؤي مشتاق عبد بتال

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنين

 407.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5660

222041306380

مصطفى صباح عجيل منصور

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 395.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5661

192041337003

احمد ايوب حمود عبدهللا

احيائي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 389.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5662

232041185041

محمد راضي رزيج جعفر

احيائي ثانوية المرتضى المختلطة

 387.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5663

192041347010

ايمن خليل ابراهيم مرموص

احيائي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 383.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5664

192042237020

ميالد باسم شهاب محل

احيائي ثانوية النور للبنات

 379.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5665

232041052039

عد الحميد جاسم محمد علي

احيائي اعدادية العراق الجديد للبنين

 378.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5666

192042177023

عبير سعد علي مناع

احيائي ثانوية سد حديثة للبنات

 376.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5667

242042100023

بشرى محمد عبد زيد صاحب

احيائي اعدادية زنوبيا للبنات

 373.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

ادبي خارجيون

5668

232042184008

زهراء سعد شخير عبيس

احيائي ثانوية المدائن المختلطة

 373.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5669

172041351234

حسين محمد حسين صالح

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 373.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5670

242041211028

حمزه راضي محي حسن

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 373.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5671

202041250033

جاسم حمد محمد دودح

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 373.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5672

231941188028

محمد مرزه كاظم ردام

احيائي ثانوية مسالك الخير المختلطة

 433.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5673

132042093092

طيبة مسلم منشد كاظم

احيائي اعدادية الثورة العربية للبنات

 371.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

صفحة  183من 567
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5674

212042293036

زينب زيد عدنان عبد هللا

الفرع

المدرسة

احيائي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

المجموع
 371.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5675

182041081004

احمد مبارك عياده عبار

احيائي ثانوية آشور للبنين

 371.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5676

222041382005

انور نصار عاجل نصيف

احيائي ثانوية جرف النصر االهلية للبنين

 371.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5677

172041400138

محمد عبداالمير مهدي محمود

احيائي الخارجيون  -ايمن

 371.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5678

192042369189

ساره صباح نوري جدوع

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 371.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5679

192041040039

صهيب عبد ابراهيم علي

احيائي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 370.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5680

172041351014

ابراهيم محمد احمد مصطفى

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 370.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5681

182041036062

عبد المجيد ابراهيم حمد حسين

احيائي اعدادية العاصفة للبنين

 370.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5682

212041222036

منتظر حسين محمود عباس

احيائي ثانوية ثابت بن قرة المختلطة

 370.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5683

182041036009

احمد علي احمد غضيب

احيائي اعدادية العاصفة للبنين

 370.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5684

192042371098

ميس فوزي عطا هللا حسين

احيائي ثانوية القائم المسائية للبنات

 369.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5685

212042091075

زهراء اسعد جبار عناد

احيائي اعدادية تماضر للبنات

 369.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5686

202041250009

احمد خالد خليفة عبد هللا

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 368.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5687

192052199015

بيارق سالم ندا محمد

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 429.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5688

192052199013

بان عبدالرحمن مصطفى ابراهيم

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 408.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5689

192052178010

بسمه مثنى حماد ابراهيم

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنات

 393.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5690

192052199053

ميمنه محمد احمد عبيد

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 379.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5691

192052199051

منار عمار رافع ابراهيم

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 376.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5692

192052199060

وفاء جمال ابراهيم طعان

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 375.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5693

192052199040

غفران اسكندر جمعه صالح

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 374.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5694

192051356006

امير اليذ عطيه مهيري

تطبيقي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 370.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5695

192052199003

آيه طارق علي متعب

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 368.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5696

182051335002

ابراهيم قدوري محي ابراهيم

تطبيقي اعدادية النهضة المسائية للبنين

 367.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5697

192051009066

محمد خليل احمد عبد

تطبيقي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 365.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5698

192051066018

عبد الكريم محمود محمد خليفه

تطبيقي اعدادية الكرمة للبنين

 364.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة
 364.0جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة

5699

192052199058

هند اكثم ابراهيم محمد

5700

192022372011

شيماء خميس دلف عناد

ادبي ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبنات

 391.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

5701

192022199035

نور طه ياسين عبد الحميد

ادبي اعدادية حديثة للبنات

 373.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

5702

192041009255

محمد جبار فرج رشيد

احيائي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 390.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

5703

122042101026

عائشه ماجد علوان حايف

احيائي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 378.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية

5704

192051013001

إسحاق احمد طوكان حمادي

تطبيقي اعدادية الفارس العربي للبنين

 363.0جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية
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القبول المركزي

احيائي ثانوية كلية بغداد  -زيونة

 601.0الجامعة العراقية/كلية الطب

5706

162051053082

علي مهند ناصر جاسب

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 517.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني

5707

282052057018

عال سالم احمد عبد الوهاب

تطبيقي ثانوية التحرير للبنات

 497.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني

5708

152051071137

سالم حميد طخاخ جناني

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 476.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

5709

132051030032

حسين علي عبد اللطيف سلمان

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

 472.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية

5710

102051205048

رضا لؤي حسن عبد الوهاب

تطبيقي إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 505.0الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات

5711

142041203045

حسين ثائر ناظم راضي

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 503.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

5712

102051013139

مصطفى ساطع جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الخضراء للبنين

 502.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

5713

142021038023

براق منتصر جاسم حميد

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

 478.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5714

142021045022

سجاد رعد جبار عبد

ادبي ثانوية معروف الرصافي للبنين

 476.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5715

162022257002

آمنة عبد لكريم محمد سدخان

ادبي اعدادية البسمة للبنات

 465.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5716

192021342060

سليمان داود سليمان عبد هللا

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 436.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5717

142021167027

علي سعيد خلف عطيه

ادبي ثانوية الصفاء للبنين

 435.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5718

152021015073

علي رحيم حسين موشي

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 428.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

ادبي اعدادية االصيل للبنات

 425.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 465.0الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

5719

112022064049

قبس قصي طعمه جاسم

5720

132042071119

فاطمه محمد حنون حسين

5721

102021008119

مرتضى عباس كاظم حسن

ادبي اعدادية الغزالية للبنين

5722

122021400012

ايهاب عبد الكريم ابراهيم كاظم

ادبي الخارجيون

 471.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5723

142022076117

منار حيدر ياسين طه

ادبي اعدادية التسامح للبنات

 457.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5724

112022099007

بان قاسم صيهود عبد

ادبي ثانوية هالة بنت خويلد للبنات

 457.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

 474.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5725

152021400009

احمد راضي عوده سلمان

ادبي الخارجيون

 453.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5726

182021351034

فاضل عبد االمير عرموش ابراهيم

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 452.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5727

102042077056

زينب فهمي عباس محمد

احيائي ثانوية السياب للبنات

 550.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5728

102041006013

طه محمد سلمان خلف

احيائي اعدادية المأمون للبنين

 421.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5729

102042090022

آيه جمعه جديع عواد

احيائي ثانوية الفردوس للبنات

 409.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5730

112042091044

فاطمه عدي عادل رضا

احيائي ثانوية ظفار للبنات

 408.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5731

122042105076

زهراء علي عوده كاظم

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 407.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5732

112042401150

نازك فوزي محمد محمد

احيائي الخارجيات

 407.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5733

212041004094

علي عبد هللا هاشم خلف

احيائي اعدادية المركزية للبنين

 407.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5734

112041203145

عمر خضير محمد حسن

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 405.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5735

112042080099

عذراء محمد مهدي حمزه

احيائي اعدادية المحمودية العلمية للبنات

 405.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد
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 405.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5736

122042401091

مالك مناضل عبد الزهرة عبد الحسن

احيائي الخارجيات

5737

102041005026

محمد صفاء عبد الزهره خضير

احيائي اعدادية العراقي للبنين

 405.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5738

102051026053

سعد طارق زياد اسماعيل

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

 399.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5739

112051041024

محمد عبد القادر عبد هللا عواد

تطبيقي ثانوية الفرات االهلية للبنين

 396.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5740

102051035012

عبد هللا هيثم حميد خليفه

تطبيقي اعدادية صاحب البراق للبنين

 389.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5741

112051002022

عبد هللا غني جبر حبيب

تطبيقي اعدادية الفارابي للبنين

 388.0الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد

5742

192022134012

نوره سعد خزعل مصلح

ادبي ثانوية ام الربيعين للبنات

 442.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5743

192021365067

عمر مطلب حمادي صباح

ادبي ثانوية القدوة المسائية للبنين

 428.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5744

112021207012

ثامر عزيز كاظم عجيل

ادبي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 414.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5745

112021203135

عبد هللا علي زاحم فيصل

ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

 408.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5746

192022226057

يقين اسماعيل محمد حسون

ادبي ثانوية االنفال للبنات

 406.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5747

232021017025

ضيف علي نغماس فرحان

ادبي اعدادية المدحتية للبنين

 403.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5748

142021024036

باقر حاتم محمد حسين

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 403.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5749

122022080020

سعاد محمد خلف بحر

ادبي ثانوية المشاهده للبنات

 403.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5750

222021400139

محمد حسن عجيل حسن

ادبي الخارجيون

 398.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5751

192022150019

سارة عماد زيدان خلف

ادبي ثانوية الخمائل للبنات

 396.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5752

112041026074

عبد الرحمن ستار جبار جميل

احيائي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 437.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5753

122042101045

وديان قاسم حماد عبد

احيائي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 432.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5754

112042076086

زينب جاسم شمخي جبر

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 432.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5755

242041016099

مسلم حسن كاظم حسون

احيائي اعدادية غماس للبنين

 427.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5756

102042108046

ريان حسن هادي سرهيد

احيائي ثانوية الحضارة للبنات

 426.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5757

192041050009

جهاد جمعة عواد حمد

احيائي ثانوية الرشاد للبنين

 425.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5758

242041203342

منتظر سرحان اسماعيل جاسم

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 419.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5759

182041352034

طه ثامر شاكر جبوري

احيائي ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطة

 418.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5760

232042271504

ضحى جبار حسين مرزوق

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 417.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5761

242042134026

ايه حيدر فرحان عبار

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 417.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5762

122042080035

كوثر علي ابراهيم فهد

احيائي ثانوية المشاهده للبنات

 416.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5763

212041025008

حسين محمد حمود جعفر

احيائي اعدادية ميثم التمار للبنين

 416.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5764

112041156080

غيث يعكوب رجا شنيتر

احيائي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 413.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5765

132042401020

ايالف حابس عبدالمنعم احمد

احيائي الخارجيات

 412.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5766

272042053019

تبارك لطيف مجيد كاظم

احيائي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 412.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية
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 412.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5768

222051016040

مهند صابر علي كحامي

تطبيقي ثانوية التضامن للبنين

 391.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5769

282051151767

مصطفى عبد السادة زغير عبد الحسن

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 385.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5770

272051153094

عباس ياسين مهنا فضل

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 383.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5771

212051278044

علي صدام ابراهيم خضير

تطبيقي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 382.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5772

222051016044

هادي حميد عبد الحسين علعل

تطبيقي ثانوية التضامن للبنين

 382.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5773

162051370056

علي جاسم محمد خضير

تطبيقي ثانوية العرب المسائية للبنين

 380.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5774

272051008088

مصطفى درباش طراد عبد

تطبيقي اعدادية نهر العلقمي للبنين

 379.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5775

182051301003

حسن حسين علي احمد

تطبيقي ثانوية الحاتمية للبنين

 377.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5776

222051400046

سليم ابراهيم شندوخ غنتاب

تطبيقي الخارجيون

 377.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5777

162051049006

احمد عبد هللا نجم عبود

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 376.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5778

192051013028

عبد هللا ازهر جوري فرحان

تطبيقي اعدادية الفارس العربي للبنين

 376.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5779

282051016005

احمد رحيم حسين كاظم

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 375.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5780

182051331006

ثابت طالل ثابت شهاب

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 375.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5781

282051017030

حمزة شبوط داخل محيسن

تطبيقي اعدادية اإلعتدال للبنين

 374.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5782

192052194006

رانيا بالسم جباد حني

تطبيقي اعدادية الوثبة للبنات

 374.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5783

112051058108

علي ثائر صاحب علوان

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 374.0الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية

5784

102022103010

رفل علي هالل طاهر

ادبي اعدادية الرحمن للبنات

 490.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5785

152022401132

نور فرحان منهل عاني

ادبي الخارجيات

 433.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5786

112022139004

جنان مظهر محمد ريحان

ادبي ثانوية الميسرة للبنات

 431.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5787

142022139024

زهراء عبد هللا فريح راضي

ادبي ثانوية الباقيات الصالحات للبنات

 423.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5788

112022075007

تقى وليد نعيم سهم

ادبي اعدادية فاطمة الزهراء للبنات

 420.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

ادبي ثانوية اشبيلية المسائية للبنات

 406.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5789

142022223008

ايمان صالح الدين شمسي حطحوط

5790

122042103003

امنه احمد محمد خليفه

احيائي ثانوية الوفاق للبنات

 450.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5791

112042217033

زينب قاسم مصحب محمد

احيائي ثانوية النهضة المسائية للبنات

 444.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5792

142042120027

فيروز محمد محسن محمد

احيائي ثانوية السعادة للبنات

 440.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5793

132052079018

سراب علي تركي مهدي

تطبيقي ثانوية شمس الحرية للبنات

 382.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات

5794

262022126003

اسيل عايد حسن عليوي

ادبي اعدادية مصباح الهدى للبنات

القبول المركزي

 386.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

5795

132022099020

زهراء كامل راضي كاظم

ادبي ثانوية الفوز للبنات

 385.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

5796

142022068010

تبارك يوسف علوان حسين

ادبي ثانوية حطين للبنات

 367.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

5797

122022099022

رسل محسن صحن مهر

ادبي ثانوية االخالص للبنات

 366.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

صفحة  187من 567
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5798

222022184018

فاطمه نصيف جاسم محمد

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 363.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

ادبي ثانوية تبارك للبنات

5799

142022302061

مريم محمد داود جنان

ادبي ثانوية الندى للبنات

 363.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

5800

122022120015

ليلى منعم محمد شرقي

ادبي ثانوية التجدد للبنات

 362.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

5801

212022262006

زينب صباح نوري منصور

ادبي ثانوية الهداية المختلطة

 362.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

5802

122022095002

آيه خالد محمد خلف

5803

272042055164

زينب محمد يعقوب يوسف

 361.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

ادبي ثانوية بابل للبنات

 409.0الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

5804

192021101050

محمد عثمان خلف راضي

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 421.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5805

132021017009

احمد رياض عبد الرزاق عليوي

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 420.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5806

152022050003

اطياف قيس حميد عبد الزهره

ادبي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 415.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5807

142022072017

تبارك علي جعفر صالح

ادبي ثانوية سومر للبنات

 399.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5808

132021004066

فاروق سلمان داود عواد

ادبي اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنين

 392.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5809

112022069029

علياء احمد سرحان احمد

ادبي اعدادية رقية للبنات

 391.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5810

192021094008

خالد احمد حسين عبد

ادبي ثانوية البيادر للبنين

 390.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5811

122021202200

مرتضى عباس والي ضيدان

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 390.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5812

121922176013

مريم محمد عبيد كاظم

ادبي ثانوية عباس االحيمد للبنين

 455.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5813

132022073024

تبارك زياد فليح مهدي

ادبي اعدادية االعظمية للبنات

 390.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5814

112021400120

محمد علي فياض حميد

ادبي الخارجيون

 390.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5815

112022095039

حوراء صادق ناهي حسين

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 389.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5816

132021012086

علي مهند غضبان غيالن

ادبي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 389.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5817

132022080033

زهراء البتول معتز غالب صادق

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 388.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5818

132022076037

فاطمه اكرم كشكول علي

ادبي ثانوية االسوار للبنات

 387.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5819

112022079029

فاطمه عماد غريب محمد

ادبي اعدادية هند للبنات

 386.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

ادبي اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنين

 386.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

5820

132021004009

أحمد عادل محمد علي

5821

102042093016

ريام محمد طارق صبري

5822

132022130060

هاله شاكر محمود جاسم

 448.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب

احيائي ثانوية اليرموك للبنات
ادبي اعدادية زها حديد للبنات

 457.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

5823

112022068043

عائشة عادل طلب صبح

ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

 456.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

5824

132022074009

حفصه عمر حسين علوان

ادبي اعدادية الوزيرية للبنات

 454.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

5825

132021045062

علي غازي حامد حسين

ادبي اعدادية شط العرب للبنين

 435.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

5826

142022110144

مريم حسام راضي عباس

ادبي اعدادية زينب للبنات

 433.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

5827

122021400099

عمار عدي طه عبد هللا

ادبي الخارجيون

 433.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

5828

112021180086

عبد هللا فالح حسن فريح

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطة

 430.0الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة

صفحة  188من 567
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5829

192021067030

مؤمن ماجد حميد جاسم

الفرع

المدرسة

المجموع
 568.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

ادبي اعدادية بروانة للبنين

5830

102022095058

مريم عبد الستار عبد هللا خلف

ادبي ثانوية دجلة للبنات

 390.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5831

132021257106

مجتبى محمد عبد الزهره يوسف

ادبي ثانوية الطف المسائية للبنين

 382.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5832

102022099006

اشجان خالد عبد الكريم ياس

ادبي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 371.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5833

212022136050

هبه جليل ابراهيم بربوتي

ادبي اعدادية التحرير للبنات

 370.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5834

192021099025

نشأت فاضل صالح حريز

ادبي ثانوية الوطن للبنين

 370.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5835

152021013103

مصطفى ابراهيم اكبر محمد

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 370.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5836

122022103045

فاطمه كريم جسام محمد

ادبي ثانوية الوفاق للبنات

 369.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5837

102022108040

عفراء رحيم كامل احمد

ادبي ثانوية الحضارة للبنات

 369.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5838

212022159019

غفران عدنان عبد علي

ادبي ثانوية الطائف للبنات

 369.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5839

212021024001

ابراهيم حسين عطيه فرحان

ادبي ثانوية مدينة السالم للبنين

 369.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5840

122021034105

محمد عامر حسين علوان

ادبي اعدادية الخطيب للبنين

 369.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5841

112022073044

شيرين سالم كاظم حربي

ادبي اعدادية مريم العذراء للبنات

 369.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5842

112022401108

ساره صالح حسن كاطع

ادبي الخارجيات

 369.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5843

152021015068

عدنان رعد شنين فليح

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 369.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5844

142022140012

حوراء هاشم نور عباس

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 368.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5845

152021013026

حسين علي نوري محمد

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 368.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5846

152022056007

ايه احمد شوكت شيرخان

ادبي اعدادية الفكر للبنات

 367.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5847

132022076016

زهراء عامر هيالن سر

ادبي ثانوية االسوار للبنات

 367.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5848

142021024175

علي جاسم حمزه طالل

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 367.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5849

212022125017

زهراء خليل قاسم مري

ادبي ثانوية اليرموك للبنات

 367.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5850

112022078007

ايه ساهر عباس حسن

ادبي ثانوية الزهور للبنات

 366.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5851

212021077023

حسن محمود شاكر كرجي

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 366.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5852

142021177028

حسين احمد عبد الرزاق حمودي

ادبي اعدادية طه للبنين

 366.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5853

142022140051

مريم محمد الزم جار هللا

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 366.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5854

142022095046

ضحى عبد الجبار فاضل خضير

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنات

 366.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5855

142021028158

كرار جاسم حسين بديوي

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 366.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5856

152021075113

محمد علي مطيلب مختاض

ادبي ثانوية االقصى المسائية للبنين

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5857

112022218021

زهراء نجم عبد عناد

ادبي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5858

122021048004

احمد عباس نعمه مويح

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5859

112021042051

محمد مثنى محمد عبد هللا

ادبي اعدادية الجوالن للبنيبن

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

صفحة  189من 567
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112022068032
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ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

المجموع
 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5861

212022133026

زينب محمد احمد محمد

ادبي اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5862

212021278029

حسن مهدي اسماعيل ابراهيم

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5863

122021170054

مقتدى عماد رحيمه حسب

ادبي ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطة

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5864

112021034028

عثمان فليح خلف فندي

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5865

122021009034

بالل قاسم حميد جاسم

ادبي اعدادية العراق للبنين

 365.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5866

142021400097

سجاد عبد كامل حسين

ادبي الخارجيون

 364.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5867

112021156017

بالل جمعه عبد فرحان

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 364.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5868

132021038066

مصطفى مهند غالي عبيد

ادبي ثانوية دجلة الخير للبنين

 363.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5869

132022106008

ايات هاشم زياره دواي

ادبي اعدادية عدن للبنات

 363.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5870

122022401016

ايمان تركي عبد الكاظم مغير

ادبي الخارجيات

 363.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5871

122021209051

محمد هالل راشد فارس

ادبي ثانوية اللقاء المسائية للبنين

 363.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5872

142021174015

حسين كريم خلف عبد هللا

ادبي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 363.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5873

142022073045

زهراء رياض ياسر حسان

ادبي اعدادية النعيم للبنات

 363.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5874

142022116016

ضحى جاسم محمد مطلق

ادبي ثانوية الوهج للبنات

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5875

112021025042

محمد عبد الكريم نايف خلف

ادبي اعدادية الروافد للبنين

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5876

132021006062

علي حاتم صباح عبد

ادبي اعدادية السويس للبنين

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5877

122021044008

امير صالح حسن يوسف

ادبي اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنين

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5878

152022055033

رنين علي محسن عبد هللا

ادبي اعدادية السيدة نرجس للبنات

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5879

102022092001

أريج فالح عبد عرموط

ادبي ثانوية الكفاح العربي للبنات

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5880

122021176044

محمد علي عبدة فارع

ادبي ثانوية عباس االحيمد للبنين

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5881

142021008082

محمد رياض مهدي حسين

ادبي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5882

142021177139

مجتبى مرتضى صالح ياسين

ادبي اعدادية طه للبنين

 362.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5883

232021001044

علي سعد عبد عطيه

ادبي اعدادية االسكندرية للبنين

 361.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5884

102022222039

ندى جبار عباس علوان

ادبي ثانوية البتول المسائية للبنات

 361.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5885

262021026001

احمد محمد حمزة علي

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 361.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5886

262021200058

كرار كريم مراد كاظم

ادبي اعدادية العزيزية المسائية للبنين

 361.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5887

132022099008

ايه امين سالم حمود

ادبي ثانوية الفوز للبنات

 361.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5888

102022125025

مريم محمد كاظم علي

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 361.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5889

212021273024

ساجد مهدي خضير عباس

ادبي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5890

112021156094

مصطفى سعدون فرحان حمادي

ادبي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

صفحة  190من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع
 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5891

112022071027

حوراء زهير عبد الكاظم بدن

ادبي اعدادية التقى للبنات

5892

182021301019

علي حيدر حسن احمد

ادبي ثانوية الحاتمية للبنين

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5893

132021009085

علي جاسم محمد عبد

ادبي اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5894

142022071006

أيه حيدر قنبر قاسم

ادبي ثانوية  14تموز للبنات

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5895

122021009136

ضياء علي جاسم رحيم

ادبي اعدادية العراق للبنين

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5896

152022053014

حوراء رحيم جبار ضيدان

ادبي اعدادية المهندسة زها حديد للبنات

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5897

112021160028

ماجد طه علي عبد هللا

ادبي ثانوية احباب المصطفى المختلطة

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5898

142021028119

علي رحيم نعيمه زغير

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5899

212022151039

عائشه محمد علي عيسى

ادبي ثانوية تل الزعتر للبنات

 360.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5900

132042117050

تبارك ايهاب شهاب علوان

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 437.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5901

102042111061

هدى صالح مزعل حمادي

احيائي ثانوية ابي غريب للبنات

 394.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5902

132052127006

نورهان محمد عدنان كاظم

تطبيقي ثانوية ن والقلم االهلية للبنات

 375.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5903

112051034008

سعيد مجيد حميد مظهور

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 373.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5904

122051013005

احمد عبد القادر داود عبدهللا

تطبيقي ثانوية الجواهري للبنين

 372.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5905

152051007097

محمد الناطق صادق داود سلمان

تطبيقي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 371.0الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية

5906

182021014029

ياسر عمار علي ندا

ادبي اعدادية االمين للبنين

 412.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

5907

142042145036

ايات حسين جعفر غاجي

احيائي اعدادية الجوهرة للبنات

 461.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

5908

192051096008

ايمن قاسم محمد عصمان

تطبيقي ثانوية االندلس للبنين

 414.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

5909

142052121016

فاطمه هادي عبود نجم

تطبيقي ثانوية الرتاج للبنات

 412.0الجامعة العراقية/كلية األعالم

5910

232042157033

زهراء حسين حمادي مهدي

احيائي ثانوية رابعة العدوية للبنات

 597.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

5911

272041014272

يوسف احمد بكر حامد

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 595.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

5912

272041150059

عباس عماد عباس علي

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 594.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

5913

232041252045

حسنين سليم كاظم جواد

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 594.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

5914

232042271613

فاطمه حيدر نايف حسن

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 594.0جامعة بابل/كلية طب االسنان

5915

232041020025

احمد عادل علي سمير

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 594.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

5916

232041031103

محمود حسين محمد حمزه

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 593.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

5917

152041071410

منتظر فالح زاير داخل

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 592.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

5918

222042116045

زينب كامل حمود جابر

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 592.0جامعة بابل/كلية الصيدلة

5919

162051371033

حسن طارق جخيور فارس

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 500.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

5920

232051257025

حسام محمد خفيف عبد هللا

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 499.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

5921

162052228031

ساره شفيق كاظم ابراهيم

تطبيقي اعدادية العشار للبنات

 497.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني
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5922

162051400175

عبد القادر عبد الرزاق رحيم عياده

تطبيقي الخارجيون

 491.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

5923

252051044033

حسين حيدر حسن ميري

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 485.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

5924

272051021033

كريم سليم شاكر حمزه

تطبيقي اعدادية المباهلة للبنين

 484.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني

5925

162051400299

محمد كريم رزاق حاجم

تطبيقي الخارجيون

 497.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5926

282051008122

مرتضى علي عبد المحسن عبد السادة

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنين

 475.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5927

272052401027

زينب سعدي هادي حمزه

تطبيقي الخارجيات

 469.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5928

272051153187

مرتضى عبد الحسين عباس باقر

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 466.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5929

162052176015

رسل حسام سالم صكر

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنات

 465.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5930

272051150127

علي فليح كاظم عباس

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 464.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5931

162051022057

سلمان جبار عزيز محمد

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنين

 464.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5932

232052086023

زهراء حيدر جاسم احمد

تطبيقي اعدادية الثورة للبنات

 462.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5933

162051365157

علي محسن كريم جيخاو

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 461.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

5934

232041006106

علي ماجد علوان حسن

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 552.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5935

232042088182

زهراء اياد صاحب سنيد

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 534.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5936

232042087300

مروه عالء حسين عبد االمير

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 532.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5937

232041020065

حسن فالح حسن علي

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 523.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5938

232042145081

سبايا علي نشمي محمد

احيائي اعدادية امنة الصدر للبنات

 512.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5939

232042087041

ايه حيدر هاشم محمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 509.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5940

252041009298

مصطفى مجبل حسين جبر

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 508.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5941

252042170050

انوار رياض حسن عباس

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 501.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5942

252041205109

عبد هللا حامد رزاق خليل

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 500.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5943

252041007138

زيد احمد جبار عبد االمير

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 500.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5944

162041400070

علي عبود لفته حمود

احيائي الخارجيون

 500.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5945

162042401020

انعام صارم كامل سعيد

احيائي الخارجيات

 500.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5946

162042262012

دانية عالء طالب علي

احيائي ثانوية النخيل االهلية للبنات

 499.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5947

162051075031

زين الدين هاشم مكي راشد

تطبيقي ثانوية الفراهيدي للبنين

 512.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5948

162051028042

محمود داود مهدي غريب

تطبيقي اعدادية الفرزدق للبنين

 493.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5949

162051038151

مهدي فاهم كامل كويم

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنين

 483.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5950

162051302048

مصطفى محسن مهدي جبار

تطبيقي ثانوية الينابيع المختلطة

 476.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5951

162051060038

حسين حسام عبد الحسين زعالن

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 475.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5952

162051497104

مصطفى ماجد جبارة عوده

تطبيقي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 472.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك
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5953

282051151523

علي مزعل لوخة حسين

الفرع
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تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

المجموع

القبول المركزي

 469.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5954

162051015071

قاسم علي كريم جاسم

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

 466.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5955

162051307010

حسين علي حسين هليل

تطبيقي اعدادية الرماح العوالي للبنين

 463.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

5956

232042401018

ايات مهدي صالح مهدي

احيائي الخارجيات

 564.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

5957

162042184193

فاطمه عباس خلف نعمة

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 559.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

5958

222042424046

زينب شهيد بلعوط خليفه

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 554.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

5959

232042154034

ساره عبد االله خزعل عسل

احيائي ثانوية العقيلة زينب االهلية للبنات

 554.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

5960

282051022032

حسين عادل هاشم خزعل

تطبيقي اعدادية ابن زيدون للبنين

 555.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية

5961

142042193063

غدير خالد نوري طعيمة

احيائي اعدادية سما بسماية للبنات

 587.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

5962

232042271069

ايات سلمان حمزة سلمان

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 587.0جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي

5963

292042088052

فضه عادل حسن جوان

احيائي ثانوية انوار فاطمة االهلية للبنات

 500.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن

5964

232042092117

زينب باسم لطيف عبد الحسين

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 544.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

5965

242042184043

فاطمة فاهم جواد كاظم

احيائي ثانوية القانتات للبنات

 543.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

5966

232041400092

علي احسان علي كاظم

احيائي الخارجيون

 525.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

5967

232041020071

حسين علي يوسف هاشم

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 517.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

5968

212042401073

صفا محمد عبدهللا حسين

احيائي الخارجيات

 506.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

5969

222041400100

علي مري عطيه مظلوم

احيائي الخارجيون

 499.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية

5970

252041400021

امير حيدر كريم عريبي

احيائي الخارجيون

 488.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

5971

272042147024

زهراء حسن هادي حمزه

احيائي ثانوية سيدة النساء للبنات

 483.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

5972

252041216011

عبد هللا جاسم محمد عبد الجليل

احيائي اعدادية االمام الحسين للبنين

 481.0جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء

5973

242041020006

امير رياض هادي عوج

احيائي ثانوية الرواد المختلطة

 506.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

5974

252041005064

قاسم عباس محسن عسكر

احيائي اعدادية الوحدة للبنين

 503.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

5975

252051009046

علي النقي سلمان كاظم عنيد

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 460.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة

5976

232041068014

صادق رزاق عبيس جبر

احيائي ثانوية التراث للبنين

 469.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

5977

252051033009

محمد مرتضى عمر جواد كاظم

تطبيقي ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنين

 429.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

5978

282051002142

عباس نعيم عبد علي حمدان

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 427.0جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات

5979

232041008163

محمد مهدي حمزه هاشم

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 524.0جامعة بابل/كلية العلوم

5980

162041033033

كرار سامي خريبط حسين

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 516.0جامعة بابل/كلية العلوم

5981

232041400048

حسين علي حسن هاشم

احيائي الخارجيون

 508.0جامعة بابل/كلية العلوم

5982

232042140050

سندس جواد محمد كزار

احيائي ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنات

 508.0جامعة بابل/كلية العلوم

5983

252041012197

مسلم سمير عبد الحسن عبد

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 502.0جامعة بابل/كلية العلوم
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 501.0جامعة بابل/كلية العلوم

5984

232042124016

ايه احمد سعيد سعدون

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

5985

282051015055

محمد مرداس حسن سفيح

تطبيقي اعدادية كميت للبنين

 478.0جامعة بابل/كلية العلوم

5986

232052271108

زهراء عماد فاضل عباس

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 473.0جامعة بابل/كلية العلوم

5987

222052172025

غفران جاسم محمد كاطع

تطبيقي اعدادية الوفاء للبنات

 460.0جامعة بابل/كلية العلوم

5988

232052148002

ابتهال سعيد راقب جادر

تطبيقي ثانوية التراث للبنات

 425.0جامعة بابل/كلية العلوم

5989

232051003004

احمد محمد علي نعمه

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 425.0جامعة بابل/كلية العلوم

5990

282051151325

سجاد رياض ابو حميد زالف

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 420.0جامعة بابل/كلية العلوم

5991

272052068015

جنان عباس كاظم هاشم

تطبيقي اعدادية البسملة للبنات

 415.0جامعة بابل/كلية العلوم

5992

162051363022

احمد عمار عبد الحسن عباس

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 415.0جامعة بابل/كلية العلوم

5993

232051025010

حسين عبد االمير محمد جاسم

تطبيقي ثانوية المجد للبنين

 412.0جامعة بابل/كلية العلوم

5994

272052079017

سهيله نبراس علي معيجب

تطبيقي اعدادية بغداد للبنات

 411.0جامعة بابل/كلية العلوم

5995

282051151319

سجاد حسون حديد وادي

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 410.0جامعة بابل/كلية العلوم

5996

242051014069

هيثم ثامر جاهل نشمي

تطبيقي اعدادية النضال للبنين

 408.0جامعة بابل/كلية العلوم

5997

282051101029

مصطفى سمير حسين عبود

تطبيقي اعدادية االرشاد للبنين

 406.0جامعة بابل/كلية العلوم

5998

282051151220

حسين كاظم محسن بركات

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 405.0جامعة بابل/كلية العلوم

5999

282051023009

الحر قاسم خريبط حميد

تطبيقي ثانوية جابر بن حيان للبنين

 405.0جامعة بابل/كلية العلوم

6000

252052056050

عذراء سلمان عيسى جعفر

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 404.0جامعة بابل/كلية العلوم

6001

232042081021

رانيه سعد حسن عليان

احيائي ثانوية الرفعة للبنات

 534.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6002

122042090049

عذراء عبد الزهرة مكاوي حسون

احيائي اعدادية االزدهار للبنات

 511.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6003

272042081093

ضحى محمد حيدر حسين

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 501.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6004

232042088335

طيبه غالب حمزه كاظم

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 491.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6005

272042401129

فاطمه يحيى دايخ قابل

احيائي الخارجيات

 490.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6006

242042220451

زينب كاظم عبد خلف

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 489.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6007

232042089080

ساره حمزه علوان حميدي

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 489.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6008

232042304187

مريم حسن جواد كاظم

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 488.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6009

252042170071

ايالف حسن متعب عبد

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 486.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6010

232042124102

فاطمه حبيب محي حبيب

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 485.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6011

232042401054

زينب كاظم جندي موسى

احيائي الخارجيات

 484.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6012

262042250093

رهف عدنان كليص عبد هللا

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 483.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6013

222042178036

حوراء حسين معن خوير

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنات

 481.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6014

232042081072

مسار احسان علي زعال

احيائي ثانوية الرفعة للبنات

 480.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات
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6015

252042059131

بتول علي طارش عبود

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 478.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6016

242042120047

بنين وميض عبد الحسين منحر

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 474.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6017

232042148030

زينب قياد عبد الحمزة عبيس

احيائي ثانوية التراث للبنات

 469.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6018

232052107019

رفل نبيل كامل كطوف

تطبيقي اعدادية دجلة للبنات

 404.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6019

232052140010

زينب هيثم اسعد حميد

تطبيقي ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنات

 403.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6020

222052170041

يسر احمد عبد الحسين عناد

تطبيقي اعدادية صدى النجاح للبنات

 402.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6021

232052098030

زينه تاج مطرب جدعان

تطبيقي اعدادية الربيع للبنات

 394.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6022

142052149014

نوال حيدر رزاق عبد علي

تطبيقي ثانوية القيم االهلية للبنات

 393.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6023

232052105004

بنين عالء كاظم عبد الحسين

تطبيقي ثانوية الباقر للبنات

 390.0جامعة بابل/كلية العلوم للبنات

6024

252041044516

ياسر ليث عبد االمير كريم

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 509.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6025

232041006193

محمد هاني مهدي مطلك

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 508.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6026

232041007072

زيد خالد حسين هاتف

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 497.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6027

232041067041

حيدر عبد الكريم حسن محمد

احيائي ثانوية الجامعة للبنين

 492.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6028

232042088209

زهراء علي حسوني عبيد

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 491.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6029

232042304120

زينب حيدر منغر يحيى

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 484.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6030

232041005049

زين العابدين علي محيل عرط

احيائي اعدادية الفيحاء للبنين

 467.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6031

272041014231

محمد ماجد جاسم محمد

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 465.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6032

232042304041

بنين حيدر كريم جياد

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 465.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6033

232042087126

رفل باهر مهدي حسين

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 458.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6034

232041018031

علي حسن صالح مهدي

احيائي ثانوية الدستور للبنين

 457.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6035

132042100095

فاطمه يحيى عبد زيد اسماعيل

احيائي ثانوية القاهرة للمتميزات

 456.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6036

232041021048

زين العابدين حميد عبد المجيد عبد هللا

احيائي ثانوية بابل للبنين

 455.4جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6037

232041049062

ياسر عامر نوري راضي

احيائي ثانوية مأرب للبنين

 453.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6038

232041003062

علي محمد علي صالح صاحب

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 452.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6039

162051001157

علي ناصح بدر خضير

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 446.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6040

272051029015

مصعب مطشر فشاخ عجه

تطبيقي ثانوية الذرى للمتميزين

 432.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6041

232052088020

فاطمه حيدر هادي صالح

تطبيقي اعدادية الطليعة للبنات

 429.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6042

232051020083

مرتضى عامر علي عايز

تطبيقي اعدادية الحلة للبنين

 417.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6043

232052148022

شيماء ستار عباس حنون

تطبيقي ثانوية التراث للبنات

 417.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6044

232051251288

محمد الباقر مازن نعمه سعيد

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 407.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6045

272051030050

محمد صفاء جمعه ناجي

تطبيقي اعدادية الغد األفضل للبنين

 402.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات
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 401.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

تطبيقي اعدادية ام البنين للبنات

6047

232051003048

علي حفظي حمزه كاظم

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 401.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6048

232051251012

احمد ضياء نجم عبد هللا

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 398.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6049

232051007046

خطاب مازن غني خليل

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 398.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات
 395.0جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات

6050

232051029025

محمد كريم حسين ابراهيم

تطبيقي ثانوية ابن سينا للبنين

6051

232021055001

أحمد حسام محمد صالح

ادبي اعدادية القدس للبنين

 499.0جامعة بابل/كلية القانون

6052

232021205034

محمد يوسف عباس علي

ادبي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 439.0جامعة بابل/كلية القانون

6053

232021170021

محمد خالد فرحان نايف

ادبي ثانوية الدرعية للبنين

 439.0جامعة بابل/كلية القانون

6054

232021400098

علي كريم ابراهيم عبد هللا

ادبي الخارجيون

 434.0جامعة بابل/كلية القانون

6055

232042304232

يقين كاظم جالل ناجي

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 476.0جامعة بابل/كلية القانون

6056

232042092065

حنين مهدي عبيد حمزه

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 474.0جامعة بابل/كلية القانون

6057

232041252132

عبد هللا عباس علي شبل

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 464.0جامعة بابل/كلية القانون

6058

232052142023

زهراء مازن عبد هللا كاظم

تطبيقي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 428.0جامعة بابل/كلية القانون

6059

232042142033

ايات فاضل موسى زباله

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 585.0جامعة بابل/كلية التمريض

6060

272041010077

سجاد عباس حمزه مجيد

احيائي اعدادية الهندية للبنين

 584.8جامعة بابل/كلية التمريض

6061

142041008037

سجاد صالح حسن عبد

احيائي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 582.0جامعة بابل/كلية التمريض

6062

232042120128

زينب مهدي منفي عباس

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 582.0جامعة بابل/كلية التمريض

6063

232042271059

اوراد ابراهيم شعالن دهش

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 580.0جامعة بابل/كلية التمريض

6064

242042135061

مي جميل مراد عبود

احيائي ثانوية السنبلة للبنات

 575.0جامعة بابل/كلية التمريض

6065

242022103004

افراح محسن فاهم عبد

ادبي اعدادية الديوانية للبنات

6066

112022401107

ساره رشاد شبيب شالل

ادبي الخارجيات

 417.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6067

262021019025

حسين يسر جاسم شهد

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 413.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6068

222021054051

علي كمر ساجت عبد هللا

ادبي اعدادية العالمة االميني للبنين

 411.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6069

132022401170

مها علي شكر محمود

ادبي الخارجيات

 410.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6070

232021023012

حسين ليث محمود عناد

ادبي اعدادية حطين للبنين

 410.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6071

262022083037

فاطمه فالح حسن عبود

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 408.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6072

232022086007

بنين احمد ناجي عبيد

ادبي اعدادية الثورة للبنات

 394.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6073

262021006046

علي حسين علي عسكر

ادبي اعدادية  14تموز للبنين

 393.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6074

272021016178

محمد مهدي حسين محمد

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 392.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6075

212021042005

امير ضرغام خليل ابراهيم

ادبي ثانوية طالب الزيدي للبنين

 390.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6076

292021150003

احمد سعد نواف وناس

ادبي ثانوية المنار المسائية

 389.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

 424.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد
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 389.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6077

112021057032

ضرغام لؤي جاسم محمد

ادبي اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنين

6078

232021034002

احمد عراك عباس خشان

ادبي ثانوية الوركاء للبنين

 388.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6079

232022120010

ايه عقيل جواد كاظم

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 388.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6080

232022109014

تبارك عبد الكريم طالب عبد

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 388.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6081

262021025019

حسين عادي عطا هللا عليوي

ادبي اعدادية المدينة المنورة للبنين

 386.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6082

212021014003

احمد حاتم عبد هللا حسين

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 386.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6083

182021127047

محمد شكر محمود كاظم

ادبي ثانوية الشيخ المفيد للبنين

 385.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6084

272021037032

علي نعيم عبد االمير علي

ادبي اعدادية المؤاخاة للبنين

 385.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6085

232021003034

عبد الرحمن عبد الكاظم حمزه عبيد

ادبي اعدادية الثورة للبنين

 383.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6086

232022090020

حوراء علي عبد هللا حمزه

ادبي اعدادية المدحتية للبنات

 382.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6087

272022051014

بنين كريم كاظم هادي

ادبي ثانوية الحضر للبنات

 381.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6088

272021022045

منتظر توفيق حميد حنشل

ادبي ثانوية الوادي الخصيب للبنين

 381.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6089

232022148034

نور الهدى قحطان جاسم كاظم

ادبي ثانوية التراث للبنات

 381.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6090

232021197014

علي حامد عبيد شنان

ادبي ثانوية النهرين المختلطة

 381.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6091

272021035006

حيدر رزاق كاظم عبيد

ادبي اعدادية المهيمن للبنين

 380.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6092

262021205031

نور حسن خضير ياس

ادبي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 379.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6093

142021020024

سيف علي جبار حمود

ادبي إعدادية طارق بن زياد للبنين

 378.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6094

272021154047

علي صالح عيدان اسماعيل

ادبي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 377.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6095

232021003077

منتظر عادل صكبان غضب

ادبي اعدادية الثورة للبنين

 377.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6096

232021060006

سجاد علي كاظم عبد الحسين

ادبي اعدادية المؤمل للبنين

 376.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6097

232021251067

حسين مازن جبار خليفه

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 376.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6098

232022087010

تبارك ميثم صالح محمد

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 375.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6099

292021151055

حيدر سعد كاظم وزير

ادبي اعدادية القلم المسائية للبنين

 375.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6100

232021006038

قاسم علي عبد الرضا سلمان

ادبي اعدادية القاسم للبنين

 375.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6101

232021252100

وائل عالء حسين نوري

ادبي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 375.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6102

272021154003

احمد رعد عبد الشهيد شاكر

ادبي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 375.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6103

242021009040

سجاد كريم جاسم كاظم

ادبي اعدادية سومر للبنين

 374.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6104

272022094003

اسراء كرب شاهر منصور

ادبي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 374.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6105

272021031214

مصطفى علوان حسين علي

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 374.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6106

232021004038

سجاد علي مظهر عبد الحسين

ادبي اعدادية الجهاد للبنين

 373.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6107

272021016104

عبد هللا حمد كرم حمود

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 373.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد
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ادبي ثانوية مهدي البصير للبنين

 373.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6109

272022071019

رباب سجاد خضير عباس

ادبي اعدادية ام عمارة للبنات

 373.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6110

112021015007

احمد مهدي كاظم ارضيوي

ادبي اعدادية العامل للبنين

 372.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6111

112022102003

امنيه انتظار محمود ابراهيم

ادبي ثانوية تبوك للبنات

 372.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6112

232021005003

احمد غانم رويضي سريسح

ادبي اعدادية الفيحاء للبنين

 371.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6113

262021043025

محمد عبد الكريم كاظم فرحان

ادبي اعدادية االمام الرضا ع للبنين

 371.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6114

232021198022

محمد حربي جواد محروث

ادبي ثانوية الفالح المختلطة

 370.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6115

142021003021

جواد كاظم عوده عجيمي

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 370.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6116

112021203057

بكر طارق ياسين جار هللا

ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

 369.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6117

231921212034

كرار عماد جبر خلف

ادبي ثانوية االخوة المختلطة

 430.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6118

231921169010

علي حسين ادريس وليد

ادبي ثانوية االنفال المختلطة

 430.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6119

232021017052

محمد علي غافل اذعار

ادبي اعدادية المدحتية للبنين

 368.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي اعدادية المدينة المنورة للبنين

 368.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6120

262021025061

مخلد عامر بندر هالل

6121

232042107069

ضحى مشتاق تايه لطيف

احيائي اعدادية دجلة للبنات

 448.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6122

232042271246

رغده علي ابراهيم حمزه

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 445.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6123

232041020061

حسام عادل نجم عبد

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 440.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6124

232041251504

هشام خميس ابراهيم علي

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 439.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6125

232042271235

رسل حسين عبد الكريم جواد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 432.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6126

232041012144

مصطفى فاهم حسن عبد الحر

احيائي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 423.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6127

232042083019

رقيه حسن ناجي محمد

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 420.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6128

252041031067

امير باسم حنتوش عبيد

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 419.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6129

232041250031

سجاد طاهر فالح مهدي

احيائي ثانوية الكفل المسائية للبنين

 416.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6130

232042092043

بنين عبد علي عباس كزار

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 415.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6131

232042271701

نبأ مسلم حسن علي

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 412.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6132

232042142015

اقمار كاظم حسين يوسف

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 409.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6133

232041007037

حسين احمد نوري حسن

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 408.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6134

232042142113

رفاه حميد ريس اشكح

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 408.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6135

232042092094

زهراء رزاق بدري محي

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 407.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6136

232042115158

مريم حامد عبد الواحد كاظم

احيائي اعدادية المحاويل للبنات

 406.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6137

232042271150

تبارك مهند سامي دلي

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 406.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6138

232042201001

أديان يعرب عبد الكاظم علوان

احيائي ثانوية المصابيح المختلطة

 406.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  198من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

6139

232041042054

حمزة عباس حمزة محمد

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 405.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6140

242042168053

زينب هادي عويد كاشي

احيائي ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة

 404.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6141

242041009114

فاضل كتاب حسن محمد

احيائي اعدادية سومر للبنين

 404.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6142

142041200065

محمد عالء حمد عبد اللطيف

احيائي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 403.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6143

232041002194

علي مناف كامل عباس

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 403.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6144

232042115085

زهراء مؤيد عبيد كريم

احيائي اعدادية المحاويل للبنات

 402.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6145

232041021095

قاسم محمد هادي عبد الكاظم

احيائي ثانوية بابل للبنين

 401.4جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6146

122041202165

منتظر ثابت عباس مطشر

احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 400.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6147

232042127004

اية صفاء حميد طالب

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 400.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6148

142042134043

حوراء خالد جواد كاظم

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 400.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6149

242041200081

قاهر باسم حول شنجيل

احيائي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 398.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6150

232041003090

محمد كريم جواد يوسف

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 397.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6151

232041400147

محمد عواد يحيى مصيخ

احيائي الخارجيون

 396.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6152

232041049061

همام مثنى حسين حسن

احيائي ثانوية مأرب للبنين

 396.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6153

232041025043

مجتبى عباس حسين عبيس

احيائي ثانوية المجد للبنين

 396.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6154

252042056155

زينب حسين ظالم عبيد

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 396.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6155

252042059255

حنين مهدي عطيه عناد

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 395.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6156

232041288001

أحمد عدي كريم عباس

احيائي ثانوية بابل االهلية للبنين

 395.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6157

232051067049

علي وليد مجيد حميد

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنين

 409.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6158

232051012008

حسن ناظم فاضل موسى

تطبيقي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 390.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6159

232051040027

عبد هللا محمد كاظم عباس

تطبيقي اعدادية ابن السكيت للبنين

 388.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6160

232051067026

سجاد صادق رزاق عبيس

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنين

 388.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6161

232051043008

تيسير نجاح حسن جواد

تطبيقي اعدادية الجزائر للبنين

 387.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6162

232052146019

نجوى حيدر فتح هللا احمد

تطبيقي ثانوية زهرة الفرات للبنات

 387.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6163

252051153049

سجاد سعد عبد الحسين جرميخ

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 387.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6164

272051013123

محمد عبد االمير جاسب مزعل

تطبيقي اعدادية الرياحي للبنين

 386.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6165

162051497107

مصطفى محمد كاظم عبد الرزاق

تطبيقي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 386.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6166

162051040003

حسن ايهاب جواد كاظم

تطبيقي ثانوية الرميلة للبنين

 383.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6167

232051065013

علي حسين مدلول جواد

تطبيقي ثانوية موسى الكليم للبنين

 381.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6168

232051067042

علي سرمد نوري عبد

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنين

 380.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6169

232051003014

بهاء الدين حليم عبود سرهيد

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 379.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد
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 379.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

6171

232052087016

شهد صالح حسن علي

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 377.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6172

232052271248

نورس كاظم عيسى شرار

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 377.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6173

232051005003

احمد حبيب حسن عزيز

تطبيقي اعدادية الفيحاء للبنين

 377.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6174

162051358085

طيف باسم عبد المجيد مطرود

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 377.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6175

272052058053

مريم لقمان طراد عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الفواطم للبنات

 376.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6176

162051363131

سجاد لفته سجاد حاتم

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 376.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6177

232051040033

فهد طارق حسين علي

تطبيقي اعدادية ابن السكيت للبنين

 376.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6178

162051045015

حسين فائق جان احمد عبد الرحيم

تطبيقي اعدادية االعالم للبنين

 376.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6179

232051008019

حسين عالء كامل عبيد

تطبيقي اعدادية المحاويل للبنين

 376.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6180

272051154195

محمد المنتظر محمد مشكل محسن

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 375.0جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد

6181

232041253114

محمد احمد راضي علوان

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 541.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6182

232042115129

عذراء شهيد عبيد وناس

احيائي اعدادية المحاويل للبنات

 519.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6183

232042145027

بنين علي محمد كريم

احيائي اعدادية امنة الصدر للبنات

 508.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6184

252041156009

انور جهاد رحيم حسن

احيائي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 504.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6185

232042078020

بنين قهر محمد عبد هللا

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 496.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6186

232042092039

بنين حيدر كاظم عبيد

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 479.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6187

232042142167

زينب عبد العباس ابراهيم علي

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 479.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6188

252041400117

مصطفى حسن حسين فختاض

احيائي الخارجيون

 477.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6189

232052142045

نرجس عباس عبطان تركي

تطبيقي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 474.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6190

292051155040

علي فائز محمد عباس

تطبيقي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 449.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6191

272051032030

عليوي عبد الحسين سلمان جاسم

تطبيقي ثانوية البيان للبنين

 435.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

6192

232022094007

زينب ابراهيم حمزه عامر

ادبي ثانوية االسكندرية للبنات

 517.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6193

232021004047

عصام صباح فرج مطر

ادبي اعدادية الجهاد للبنين

 486.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6194

232021178015

حسين محمد ابراهيم حسون

ادبي ثانوية القاهرة المختلطة

 446.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6195

232021250088

نجاح حسن جاسم محمد

ادبي ثانوية الكفل المسائية للبنين

 434.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6196

232022401029

بثينه عبود حسين شهاب

ادبي الخارجيات

 425.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6197

232021198026

منير خضر فيصل خضير

ادبي ثانوية الفالح المختلطة

 419.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6198

232042401021

ايه حيدر مهدي حسين

احيائي الخارجيات

 510.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6199

232041003009

امير احمد جاسم عبد الحسين

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 507.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6200

232042271194

حوراء ناجي منسي غايب

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 498.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية
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 495.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

احيائي اعدادية الثورة للبنات

6202

232041400057

حيدر حميد سعيد زناد

احيائي الخارجيون

 489.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6203

232052142021

زهراء علي كشاش عباس

تطبيقي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 451.0جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية

6204

232022098046

حوراء عباس عبد االمير مهدي

ادبي اعدادية الربيع للبنات

 410.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6205

142022127018

حنين فالح جاسم مطشر

ادبي ثانوية المعالي للبنات

 387.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6206

232022148020

زينب ناظم هادي جواد

ادبي ثانوية التراث للبنات

 383.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6207

232022114001

االء حسن هادي حمزه

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 378.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6208

232022208015

ورود خضر هاشم جواد

ادبي ثانوية النخيلة الغربية المختلطة

 378.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6209

232022113015

زهراء حيدر احمد عبد حمزة

ادبي ثانوية الكفاح للبنات

 373.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6210

232021251181

قاسم حازم رزوقي عباس

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 368.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6211

232022102018

سيناء فيصل مهدي شهاب

ادبي ثانوية الجنائن للبنات

 367.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6212

272022088093

نبأ علي عزيز حسن

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 363.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6213

252022053066

فاطمه ماجد حميد مهدي

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 361.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6214

232022088041

صفا فاضل عباس ناجي

ادبي اعدادية الطليعة للبنات

 361.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6215

232022099001

اثمار برزان محمود عمران

ادبي ثانوية ابن رشد للبنات

 361.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6216

272021024002

احمد رحمن جخم مكي

ادبي اعدادية الثبات للبنين

 360.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6217

272042060303

نبأ خضير عيسى علوان

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 436.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6218

272042058100

رسل فالح عبد الحسن كاظم

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 434.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6219

272041001322

مصطفى سرمد ناجي عبود

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 430.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6220

252042096111

تبارك محمد جابر حسين

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 419.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6221

272052064027

زهراء سعد مخيف عبد

تطبيقي اعدادية الروضتين للبنات

 388.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6222

272051004010

حسنين حيدر باقر محمود

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 387.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6223

162051004040

عبد السجاد فارس عبد القادر خليل

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 385.0جامعة بابل/كلية اآلداب

6224

232041047081

محمد بهاء محمد صالح هادي

احيائي ثانوية الوائلي للمتميزين

 414.2جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار

6225

232042088155

رقيه علي حسين منسي

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 409.0جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار

6226

232022077002

االء عبد الكريم حسن بدران

ادبي اعدادية الغساسنة للبنات

 436.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6227

232022304005

خيزران محمد عبيس جاسم

ادبي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 427.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6228

232021043035

علي احمد محسن ناصر

ادبي اعدادية الجزائر للبنين

 425.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6229

272021400058

سيف فاضل حسين مهدي

ادبي الخارجيون

 413.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6230

232022118023

فاطمة زيد نعمة حبيب

ادبي ثانوية اآلمال للبنات

 408.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6231

232022117042

رواء صباح فيحان عبد الحسين

ادبي اعدادية المسيب للبنات

 406.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

صفحة  201من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

6232

232022093067

نور ضياء رزاق كاظم

الفرع

المدرسة

المجموع
 402.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

ادبي اعدادية اسماء للبنات

6233

232022145013

رتاج صبار عبد الزهره

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 401.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6234

252022116016

رقيه حسين نعمه مزهر

ادبي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 401.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6235

232021183024

حسين صالح طه مزيح

ادبي اعدادية الجماهير المختلطة

 399.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6236

232022401026

ايه راضي عباس كاظم

ادبي الخارجيات

 395.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6237

232022304013

نور الهدى عالوي خريبط جلوب

ادبي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 393.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6238

222021310003

احمد طالب زاجي جاسم

ادبي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 393.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6239

232021019002

احمد نزار بهاء عمار

ادبي اعدادية الهاشمية للبنين

 391.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6240

272022071010

بنين خضير عبيس عبد االمير

ادبي اعدادية ام عمارة للبنات

 390.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6241

232021205001

ابراهيم طالب سلمان مهدي

ادبي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 389.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6242

232021253008

أحمد نجم عبيد خضير

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 387.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6243

232022136005

ايات علي عبد زيد جاسم

ادبي ثانوية عبد المطلب للبنات

 384.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6244

112021025003

احمد صادق احمد نجم

ادبي اعدادية الروافد للبنين

 384.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6245

232022160004

زهراء عبد الحسين حمزه حسن

ادبي ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطة

 382.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6246

232042111070

زينب صالح محمد عبيس

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 479.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6247

232042117193

هدى حسين مهدي حسون

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 471.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6248

232041252156

علي رزاق كتاب حسين

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 467.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6249

232042143004

افراح عماد محسن حسين

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 455.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6250

232042077098

عذراء عالء حسون شناوة

احيائي اعدادية الغساسنة للبنات

 452.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6251

272042089087

ضحى محمد طاهر حسين

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 452.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6252

232042146034

غدير راجح احمد حميو

احيائي ثانوية زهرة الفرات للبنات

 449.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6253

232041400125

كاظم جواد كاظم حسون

احيائي الخارجيون

 448.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6254

232042271455

سمية قاسم عبد الواحد حسين

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 446.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6255

232041251110

حسين سامي عبيس خضير

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 439.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6256

232042088079

بنين حميد دوهان كاظم

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 438.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6257

232042271721

نور الهدى احمد صباح حسون

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 437.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6258

232042082037

زهراء صالح مهدي ابراهيم

احيائي ثانوية مريم العذراء للبنات

 436.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6259

232041012118

محمد زهير مهدي كاظم

احيائي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 435.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6260

232042102002

آيات عالء حسين عبد علي

احيائي ثانوية الجنائن للبنات

 434.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6261

232042109166

نور الهدى مجيد جاسم رحم

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 433.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6262

242041074084

مصطفى عباس جاسم عبد هللا

احيائي اعدادية االنوار االهلية للبنين

 432.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

صفحة  202من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

6263

232042125072

فاطمه ستار حسون هرير

الفرع

المدرسة

المجموع
 427.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

احيائي اعدادية عشتار للبنات

6264

222041017101

مرتضى كاظم نعمه حيال

احيائي اعدادية غرناطة للبنين

 423.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6265

272051154253

مصطفى كريم عليوي هاشم

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 433.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6266

232052121013

طيبه حيدر مهدي جواد

تطبيقي اعدادية بنت الهدى للبنات

 422.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6267

232052096001

ايات رفعت فاضل محمد علي

تطبيقي ثانوية التحرير للبنات

 410.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6268

232052110013

هديه عباس ناجي هاشم

تطبيقي ثانوية السدة للبنات

 409.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6269

232052078013

رنا محمود علي عبد

تطبيقي اعدادية المناذرة للبنات

 407.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6270

232051066011

حسين كاظم مبدر خضير

تطبيقي ثانوية االعالم للبنين

 402.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6271

232051006044

منتظر محمد جاسم محمد

تطبيقي اعدادية القاسم للبنين

 396.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6272

272051004036

عالء ناصر عطيه مهدي

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 393.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6273

232051253010

حسن حمزه هامل فاران

تطبيقي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 392.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6274

242051208033

قاسم اسماعيل منصور جاسم

تطبيقي ثانوية عفك المسائية للبنين

 391.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6275

272052055056

نبأ غانم نعمه كاظم

تطبيقي اعدادية الثقافة للبنات

 390.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6276

222051051017

حسين طالب عويز عبيد

تطبيقي اعدادية القيثارة للبنين

 389.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6277

232051251089

حسين فارس رزاق صيهود

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 389.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6278

272051153183

محمد واثق ياسين عبد

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 388.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6279

232052124005

آيه سالم شاكر صالل

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 387.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6280

162051355041

جاسم سرحان كامل دهش

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 385.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6281

232052086024

زهراء راضي عبيد مجيد

تطبيقي اعدادية الثورة للبنات

 385.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6282

252051116012

رائد احمد جفات فرعون

تطبيقي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 384.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6283

292051156206

محمد عبد الكريم مهدي اسماعيل

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 383.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6284

232051206028

محمد زيدان حسان حايف

تطبيقي ثانوية سيناء المختلطة

 383.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6285

232052092020

ساره رزاق مهدي مراد

تطبيقي اعدادية طليطلة للبنات

 382.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6286

232051252028

جوادين كاظم هالل ماشي

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 382.0جامعة بابل/كلية التربية األساسية

6287

232021014036

علي حيدر حمزه ناصر

ادبي اعدادية البيان للبنين

 378.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6288

272022071056

هدى محمد كاظم عباس

ادبي اعدادية ام عمارة للبنات

 376.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6289

232022080013

دعاء علي خضر كاظم

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 374.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6290

232021197010

ضرغام سعد عبد الحمزه جميل

ادبي ثانوية النهرين المختلطة

 369.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6291

232022090006

ايات سعد مالك مجيد

ادبي اعدادية المدحتية للبنات

 368.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6292

231921183041

سجاد عباس جبر جاسم

ادبي اعدادية الجماهير المختلطة

 427.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6293

232021058032

محمد عدنان جواد كاظم

ادبي ثانوية مهدي البصير للبنين

 364.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

صفحة  203من 567
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6294

232021013023

علي رزاق سلمان حمزه

الفرع

المدرسة

المجموع

ادبي اعدادية االمام للبنين

 363.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6295

232022082009

بنين يونس هاشم خلف

ادبي ثانوية مريم العذراء للبنات

 363.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6296

232021049006

حسين مازن شدهان نور

ادبي ثانوية مأرب للبنين

 362.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6297

232022106001

استغفار سالم عبد هللا عطيه

ادبي ثانوية المستقبل للبنات

 362.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

6298

232022401092

طيبه علي اسماعيل حميد

6299

232052086018

حوراء عبد الجليل كريم جويس

 361.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

ادبي الخارجيات

 391.0جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية

تطبيقي اعدادية الثورة للبنات

6300

272022088057

شفق حميد عبد علي ناصر

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 398.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6301

232021052035

سجاد حسين عبد داغر

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 384.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6302

232022076002

أسماء غضبان زبير عبيس

ادبي ثانوية عدن للبنات

 375.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6303

112021002034

مصطفى خالد صاحب عبد الحسين

ادبي اعدادية الفارابي للبنين

 366.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6304

222021309017

عباس جابر مسعود زحيم

ادبي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 364.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6305

232022126011

تهاني علي حميد علوان

ادبي ثانوية قرطبة للبنات

 361.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6306

272021025010

علي صباح حسين بشاره

ادبي ثانوية حمورابي للبنين

 361.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6307

292021017023

امير داود سلمان جاسم

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 360.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6308

232042271770

هاله مهند جاسم محمد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 400.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6309

142041208253

مقتدى علي عبد عطيه

احيائي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 397.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6310

232041251121

حسين علي بدري غازي

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 394.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6311

292041007297

محمد نعيم جواد كاظم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 394.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6312

232041060151

محمد سالم حسن حمود

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 391.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6313

232042096128

منار غالب حسن شاكر

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 391.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6314

232041020317

محمد حيدر رياض خليل

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 389.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6315

232041251402

محمد عباس هادي صالح

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 389.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6316

232041006180

مكي محمد علي كاظم عماش

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 388.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6317

232042300005

مينا علي غضيب جاسم

احيائي ثانوية المصطفى (ص) االهلية للبنات

 388.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6318

252041160020

مصطفى رسول عبيس علي

احيائي ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنين

 387.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6319

232041212007

حسين قاسم مهدي نجم

احيائي ثانوية االخوة المختلطة

 385.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6320

232042201009

فاطمه لؤي محي هاشم

احيائي ثانوية المصابيح المختلطة

 384.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6321

242042081100

هاله كاظم محمد جاسم

احيائي ثانوية الثقة االهلية للبنات

 383.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6322

232042148031

زينب كاظم حسين عبيس

احيائي ثانوية التراث للبنات

 380.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6323

232042080099

فاطمه حسين علوان خرباط

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 379.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6324

252051153107

مسلم احمد عبود كريم

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 387.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة
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6325

232051252089

علي محمد جواد عباس

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 372.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6326

232052271146

سعدية سالم بريسم هودل

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 372.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6327

232051251166

عباس علي هادي عبيس

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 371.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

6328

292051004096

علي سلمان ابو الهيل جحيل

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 370.0جامعة بابل/كلية الفنون الجميلة

القبول المركزي

6329

132041037097

محمد ياسر عبد علي حسين

احيائي ثانوية القيروان للمتميزين

 605.0جامعة النهرين/كلية الطب

6330

112051013018

زين العابدين صباح عارف مهدي

تطبيقي اعدادية الحسين العلمية للبنين

 557.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت

6331

112052127020

نور سامي حسان حذيفه

تطبيقي اعدادية النهار للبنات

 542.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت

6332

222042323146

زهراء طارق شريف كسار

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 537.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6333

122041202147

محمود رياض خزعل محمود

احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 531.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6334

162051348025

علي فياض خلف دحام

تطبيقي ثانوية العاصمة االهلية للبنين

 494.0جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6335

102041026242

مقتدى مجيد قاسم مطر

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 572.0جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت

6336

132042281115

فاطمه جاسم محبس محمد

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 576.4جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب

6337

142042071047

ضحى توفيق سوري حسين

احيائي ثانوية  14تموز للبنات

 572.0جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب

6338

132041037066

علي عامر عبد االمير عبد العباس

احيائي ثانوية القيروان للمتميزين

 568.6جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب

6339

132042401109

فاطمه نعمه حسن جبر

احيائي الخارجيات

 547.0جامعة النهرين/كلية العلوم

6340

112042072124

مريم علي فليح عكيل

احيائي اعدادية البتول للبنات

 539.0جامعة النهرين/كلية العلوم

6341

192042401010

ايمان احمد محمد رشاد

احيائي خارجيات

 535.0جامعة النهرين/كلية العلوم

6342

232042271807

وهج فاضل دايخ محمد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 534.0جامعة النهرين/كلية العلوم

6343

112041203210

يوسف عبيد ابراهيم حمود

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 526.0جامعة النهرين/كلية العلوم

6344

112052106005

امنه غانم عبد اللطيف عبد الكريم

تطبيقي اعدادية رفيدة للبنات

 445.0جامعة النهرين/كلية العلوم

6345

142042090096

مريم مكي سلمان محمد

احيائي ثانوية الضفاف للبنات

 494.0جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

6346

142051029016

سجاد عباس مطشر حزام

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 442.0جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

6347

102042115099

غدير شاكر حميد فنجان

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 588.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

6348

122042094068

تقى سعد محسن راضي

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 586.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

6349

132042281068

زهراء علي كاظم رهيف

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 582.0جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية

6350

132022401055

دعاء نوري ناصر عجالن

ادبي الخارجيات

 448.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

6351

142022401096

زهراء كريم مجيد عباس

ادبي الخارجيات

 444.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

6352

112021003030

محمد فيصل حميد حمود

ادبي اعدادية المحبة للبنين

 441.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

6353

122052098008

ايه عبد االمير منصور عطيه

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 424.0جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية

6354

112042105103

فاطمه حيدر شاكر عبد الجبار

احيائي اعدادية التعاون للبنات

 512.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال

6355

112042401020

ايات محمد كاظم محسن

احيائي الخارجيات

 476.0جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال
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6356

272051150149

ليث محمد كاظم عبد هللا

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 522.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

6357

212051228009

عبد الرحمن كاظم محمد عبد

تطبيقي ثانوية ابن يونس المختلطة

 520.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

6358

162051049005

احمد طالب احمد خلف

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 518.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

6359

232051031020

سجاد صباح سلمان داود

تطبيقي اعدادية السجاد للبنين

 517.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة

6360

212051007042

عمر جمال الدين فالح نصيف

تطبيقي اعدادية بلدروز للبنين

 522.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

6361

142051201093

داود سليمان داود سلمان

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 492.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

6362

102052114019

سيماء شهاب احمد حسن

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنات

 485.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

6363

212051225008

بكر رعد كاظم محمد

تطبيقي ثانوية المحسن للبنين

 481.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني

6364

212052136024

فاطمه يونس رضا كاظم

تطبيقي اعدادية التحرير للبنات

 453.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

6365

162051365074

حسين محمد جبار محمد

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 443.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

6366

152051013036

عباس دلشاد حسين علي اكبر

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

 443.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

6367

192051019079

مصطفى عمار طه ياسين

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 428.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية

6368

212052228014

نبأ قاسم محمد عبد

تطبيقي ثانوية ابن يونس المختلطة

 449.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

6369

212052098036

نهى عبد الرضا هاشم خلف

تطبيقي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 445.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

6370

212052099012

نهى عماد فليح حسن

تطبيقي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 438.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

6371

262051205007

احمد مسلم هاشم حسوني

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 425.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

6372

132051252088

محمد بالسم حسين سلمان

تطبيقي ثانوية حطين المسائية للبنين

 424.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

6373

162051440001

جعفر حيدر جبار غضيب

تطبيقي ثانوية تراث االجيال االهلية للبنين

 423.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

6374

182051294002

براء عداي نواف مظهور

تطبيقي ثانوية ملتقى النهرين المختلطة

 423.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك

6375

212042097102

قمر انيس محمد جاسم

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 555.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

6376

112041018035

حسين صدام حسين فاضل

احيائي اعدادية تطوان للبنين

 541.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب

6377

212041067016

علي حسن محمد شالل

احيائي ثانوية البطوله للبنين

 536.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت

6378

312041001029

محمد عبد هللا محمد فرج

احيائي اعدادية الفتوة المختلطة

 533.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت

6379

212041264001

ابو بكر محمد سلمان احمد

احيائي اعدادية الشهيد هزار المختلطة

 533.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت

6380

212042121220

وئام زاهد عدنان حمدي

احيائي اعدادية ام حبيبة للبنات

 530.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت

6381

212042146086

هاله عادل احمد عبد الهادي

احيائي ثانوية الروابي للبنات

 527.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6382

212042142020

رضاب موالن صالح ابراهيم

احيائي ثانوية البيداء للبنات

 519.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6383

212042401055

زينب جبار ستار عبدهللا

احيائي الخارجيات

 518.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6384

162051448022

مصطفى عباس جبار حسن

تطبيقي ثانوية الفضل االهلية للبنين

 459.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6385

222051300033

حسين جاسم زوير عجرم

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 445.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6386

212051003010

امير علي عبد الجليل احمد

تطبيقي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 453.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات
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6387

192051347017

صادق صباح عبدهللا محمد

تطبيقي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 434.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات

6388

212051272115

محمد عامر لطيف ابراهيم

تطبيقي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 425.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات

6389

212051003051

محمد عماد اديب صبري

تطبيقي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 421.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات

6390

132042283024

ايه حمد جبير خربيط

احيائي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 558.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

6391

282051002087

كرار حسين هادي هليل

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 531.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

6392

162051026029

محمد عبد الزهره طالب راضي

تطبيقي ثانوية انوار الحجة للبنين

 530.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

6393

212041003016

احمد قاسم ابراهيم علوان

احيائي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 516.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

6394

212042091070

رويده صفاء فاضل كمر

احيائي اعدادية تماضر للبنات

 513.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

6395

212042156005

ايه عامر صالح احمد

احيائي اعدادية فدك للبنات

 513.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

6396

212042188013

زهراء اسامه عبد الجليل خلف

احيائي ثانوية االغراس للبنات

 503.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

6397

142051020075

مهيمن مرتضى عبد علي شهاب

تطبيقي إعدادية طارق بن زياد للبنين

 421.0جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد

6398

142041174017

حسين محمد رحيمة سيد

احيائي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 543.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6399

212042290074

عائشه مهدي صالح محمد

احيائي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 543.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6400

212041033118

نجم عبد هللا خلف عبد هللا

احيائي اعدادية صدى التأميم للبنين

 531.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6401

212041059036

علي حسين احمد مجيد

احيائي ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنين

 530.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6402

212041063008

احمد كيالن خميس شكر

احيائي اعدادية الغد المشرق للبنين

 529.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6403

212042357008

اية رعد عطية حمد

احيائي ثانوية حبر االمة المختلطة

 526.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6404

212042145041

رحمه راشد احمد حسن

احيائي اعدادية النبوة للبنات

 521.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6405

212042105102

مالك طالل مجيد حميد

احيائي ثانوية فاطمة للبنات

 516.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6406

212041034084

ماهر رشيد قنبر كدران

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 508.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6407

212042401092

فاطمه عدنان عبد ايدام

احيائي الخارجيات

 507.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6408

212042159037

مريم محمد خليفه جواد

احيائي ثانوية الطائف للبنات

 506.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6409

212042145115

غدير رائد ستار كرجي

احيائي اعدادية النبوة للبنات

 504.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6410

212042401063

سجى ناجح حمد عيدان

احيائي الخارجيات

 504.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6411

212052228009

سهى ثائر حسين خلف

تطبيقي ثانوية ابن يونس المختلطة

 495.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6412

212051229006

عمر جبار هاشم شباط

تطبيقي ثانوية بردى للبنين

 456.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6413

212052090015

سجى اياد علوان ردام

تطبيقي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 428.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6414

212052044005

رغد هاشم محمد صالح

تطبيقي ثانوية العدالة للبنين

 419.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6415

212052262004

سارة مبدر غازي صالح

تطبيقي ثانوية الهداية المختلطة

 414.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6416

212051400019

علي عامر عبدالمجيد توفيق

تطبيقي الخارجيون

 404.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6417

212051014104

محمد هيثم حسن جسام

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 402.0جامعة ديالى/كلية العلوم
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القبول المركزي

6418

212051212005

عبد هللا محمد علي حميد

تطبيقي ثانوية المأمون المختلطة

 393.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6419

132051045023

علي حسين ابو الهيل مويح

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 392.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6420

102051009005

ايمن عمار محمود شهاب

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 391.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6421

212052113013

هدى عبدالرزاق صاحب علوان

تطبيقي ثانوية الزهور للبنات

 390.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6422

162051004023

حسين علي وحيد عطوي

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 390.0جامعة ديالى/كلية العلوم

6423

212042098088

زبيده عبد الرحمن عبد الكريم سهيل

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 487.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

6424

212042294158

غفران فارس عبد الرزاق علوان

6425

212021278115

محمد رافد محمد حميد

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 459.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

 486.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

6426

212021014042

عبد هللا بشار لطيف جاسم

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

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

6427

212021263006

امين عبد المهيمن عبد الستار وهيب

ادبي ثانوية لقمان الحكيم المختلطة

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

6428

212021400084

علي فاضل مبارك خليفه

ادبي الخارجيون

 415.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

6429

102041028048

جميل زهير جميل مهدي

احيائي ثانوية المتميزين-الحارثية

 482.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

6430

212052290007

جمانه زاحم عبد هللا يونس

تطبيقي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 409.0جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

6431

212042090180

نور محمد عثمان بكر

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 507.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

6432

212042111027

مريم ابراهيم عبد حمد

احيائي ثانوية التأميم للبنات

 500.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

6433

212042094074

ساره علي حسين منديل

احيائي ثانوية العدنانية للبنات

 478.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

6434

212041002080

عبد هللا انمار حسن خليل

احيائي اعدادية الخالص للبنين

 468.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

6435

212042401090

فاطمه باقي جاسم محمد

احيائي الخارجيات

 451.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

6436

212041274036

علي فالح حسن عباس

احيائي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 451.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

6437

152041017062

محمد علي حسين حردان

احيائي اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 443.0جامعة ديالى/كلية الطب البيطري

6438

212042145149

ندى خضير عباس سلمان

احيائي اعدادية النبوة للبنات

 405.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6439

212041272038

اسامة لؤي صبري محمد

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 397.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6440

212042090065

رفل غزوان تعويد متعب

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 393.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6441

212042139018

اطياف خالد محمود حسن

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 391.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6442

212041278012

احمد عبد السالم مصطاف جبوري

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 388.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6443

212041235008

حسين قاسم رشيد شياع

احيائي ثانوية النبي دانيال المختلطة

 387.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6444

212042151020

ديار مظهر نوري علي

احيائي ثانوية تل الزعتر للبنات

 387.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6445

212042150023

زينب هادي كاظم حسن

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 385.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6446

212041080021

محمد نور لؤي صبري محمد

احيائي ثانوية االنصاري للبنين

 385.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6447

212041067018

علي يحيى عبد االمير قاسم

احيائي ثانوية البطوله للبنين

 384.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6448

212042137096

سرور غالب منصور كاظم

احيائي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 382.0جامعة ديالى/كلية الزراعة
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احيائي اعدادية النبوة للبنات

 381.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6450

212042098228

نهى رحيم كريم سلمان

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 381.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6451

212042175029

فاطمه محمد زيدان خلف

احيائي ثانوية الفتاة للبنات

 377.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6452

212041272112

سجاد سامي محمد شالل

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 373.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6453

212042170117

مريم عيسى ماضي يوسف

احيائي اعدادية ورثة االنبياء للبنات

 372.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6454

212042401080

عبير خالد ياسين بريسم

احيائي الخارجيات

 371.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6455

212041014074

عبد الغفار احمد خلف حمد

احيائي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 371.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6456

212041052045

سجاد محسن ابراهيم عوده

احيائي اعدادية االمام الزهري للبنين

 371.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6457

212042103029

رقيه غسان جواد عبد

احيائي اعدادية المنتهى للبنات

 370.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6458

212042098168

فاطمه بهجت صالح عبد هللا

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 369.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6459

212042098009

آيه عادل وهيب سرحان

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 369.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6460

152042040077

زينب رشيد فالح تايه

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 367.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6461

212042094044

حنين مؤيد علي سلمان

احيائي ثانوية العدنانية للبنات

 367.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6462

212041215005

علي عبد الواحد جاسم صالح

احيائي ثانوية الواحة المختلطة

 367.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6463

132042281016

االء محمود لفته خلف

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 367.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6464

212041052077

علي طالب عبد خميس

احيائي اعدادية االمام الزهري للبنين

 367.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6465

212042167010

زهراء سالم ابراهيم احمد

احيائي ثانوية عتبة للبنات

 366.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6466

212042120032

سهام حسن علي نصيف

احيائي ثانوية البحيرة للبنات

 366.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6467

212041270043

كرار كريم قاسم اسد

احيائي اعدادية بوتان المسائية للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6468

212041272282

مصطفى محي عرنوص فليح

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6469

212041013125

محمد سعد عزيز ابراهيم

احيائي اعدادية كنعان للبنين

 365.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6470

212041065044

زين العابدين نسيم صالح مهدي

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 365.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6471

212041010042

خالد كمر اسعد رحيم

احيائي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 364.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6472

212041012112

محمد ثاير زحام حسين

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 364.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6473

212042113026

شيماء طارق علي حسين

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 364.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6474

212042153003

ايات محمود محسن وادي

احيائي ثانوية االمال للبنات

 363.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6475

212042245009

سراب جاسم احمد مهدي

احيائي ثانوية ثورة العشرين المختلطة

 363.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6476

212042099136

نور غضبان طالب مصلح

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 362.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6477

112051020079

مصطفى محمد عادل خليفه

تطبيقي اعدادية النهرين للبنين

 367.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6478

211951029030

منتصر خالد لطيف جاسم

تطبيقي اعدادية النضال للبنين

 425.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6479

212052292009

زينب خالد داود احمد

تطبيقي ثانوية االماني المسائية للبنات

 364.0جامعة ديالى/كلية الزراعة
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 362.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6480

182051309002

داود سلمان جاسم حبيب

تطبيقي ثانوية نجد المختلطة

6481

212052140008

براء مدلول علوان موسى

تطبيقي اعدادية المقدادية للبنات

 362.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6482

212051272019

انس احمد سلمان محمود

تطبيقي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 362.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6483

142051027056

عمر حمادي ابراهيم حمادي

تطبيقي اعدادية النجاح للبنين

 361.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6484

182051297002

عبد الحكم محمد مهدي علي

تطبيقي ثانوية االلباب المختلطة

 361.0جامعة ديالى/كلية الزراعة

6485

212021026044

عمر عواد عبد هللا مهيدي

 449.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي ثانوية الفارابي للبنين

6486

212042293012

ايالف علي محمد ابراهيم

احيائي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 451.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6487

212041004067

عبد الباسط مردان علي محمد

احيائي اعدادية المركزية للبنين

 441.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6488

212042148032

زهراء تحسين خضير محمد

احيائي ثانوية الفراقد للبنات

 438.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6489

212041081003

احمد صاحب ماهود سلمان

احيائي اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 434.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6490

212041272064

حارث حيدر مهدي عباس

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 424.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6491

212042095004

أيه سعد محمود شكر

احيائي ثانوية جمانة للبنات

 417.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6492

212041272266

مصطفى خالد ثلج علي

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 417.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6493

212041272147

عبد السالم غانم هادي ابراهيم

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 416.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6494

212041001031

عايد عباس عايد علي

احيائي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 416.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6495

212052098016

زينب جعفر ظاهر عباس

تطبيقي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 397.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6496

212051003070

مهند محمد عبد الرزاق احمد

تطبيقي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 396.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6497

212052139029

ضحى طارق حسن هادي

تطبيقي اعدادية العراقية للبنات

 384.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6498

142052095018

مريم عباس ضباب حسين

تطبيقي ثانوية ذات الصواري للبنات

 383.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6499

212052140050

نبأ احمد موفق عبد

تطبيقي اعدادية المقدادية للبنات

 379.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6500

212051274017

حسن محمد مزهر راضي

تطبيقي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 378.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6501

212051274046

علي رافد مهدي جاسم

تطبيقي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 374.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6502

212052160009

زهراء ليث سعيد احمد

تطبيقي ثانوية رابعة العدوية للبنات

 374.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6503

282051016051

رحيم حسن رحيم حسان

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 374.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6504

162051060221

محمد عباس صبيح حبيب

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 371.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي اعدادية البراق للبنين

6505

152051002056

محمد حسين هادي جاسم

6506

212021278143

وليد خالد عيسى مراد

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 402.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

 370.0جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد

6507

212021043020

عباس ربيع عدنان صالح

ادبي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 398.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6508

212022136005

االء ابراهيم محمد علوان

ادبي اعدادية التحرير للبنات

 397.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6509

212022220006

رسل احمد إسماعيل جاسم

ادبي ثانوية عمار بن ياسر المختلطة

 395.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6510

212022159004

اوراس حسين هادي مهدي

ادبي ثانوية الطائف للبنات

 393.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

صفحة  210من 567
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احيائي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 457.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6512

212042170018

ايه علي ناصر حسين

احيائي اعدادية ورثة االنبياء للبنات

 455.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6513

212042401020

انفال شاكر محمود خميس

احيائي الخارجيات

 453.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6514

222041306162

سيف صالح ياسر علي

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 430.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6515

212042120025

زبيده رياض عدنان كردى

احيائي ثانوية البحيرة للبنات

 430.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6516

212042401127

ياسمين حسين عزيز عبد

احيائي الخارجيات

 421.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6517

212042091019

افنان مدحت فاضل محمد

احيائي اعدادية تماضر للبنات

 419.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6518

252051033007

محمد صباح عبيد كاظم

تطبيقي ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنين

 393.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6519

222051319004

حسين علي قاسم حسن

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 382.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6520

212051014079

عمر اياد عبد الحميد عبد الرزاق

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 378.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6521

222051305004

حافظ هدهود بزيع منشد

تطبيقي ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

 376.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6522

242051200012

اياس منصور حسين محمد

تطبيقي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 374.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6523

242051201061

محمد قاسم جبار ملهود

تطبيقي ثانوية غماس المسائية للبنين

 373.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6524

222051040013

حسين مصطفى صاحب موسى

تطبيقي ثانوية الحكمة األهلية للبنين

 373.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6525

222051307038

حسين رحيم خنيفر تنبول

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 373.0جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية

6526

212041278091

عمر عبد الستار شهاب حمد

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 529.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6527

212042142026

زينب هشام مظلوم احمد

احيائي ثانوية البيداء للبنات

 496.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6528

212042099056

زمن بشير عيسى كنوان

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 491.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6529

212041400079

مصطفى زكي محي جاسم

احيائي الخارجيون

 491.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6530

212041012089

علي قاسم محمد صالح

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 485.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6531

212042116031

شهد جاسم حسين مهدي

احيائي اعدادية البينات للبنات

 470.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6532

212042235012

زينب مخلص محمود شياع

احيائي ثانوية النبي دانيال المختلطة

 467.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6533

212041028027

عثمان عبد الرافع خلف علي

احيائي اعدادية البعثة النبوية للبنين

 464.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6534

212052139021

ساره ياسر مهدي صالح

تطبيقي اعدادية العراقية للبنات

 405.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6535

212052226005

زهراء سلمان لطيف محمد

تطبيقي اعدادية المتنبي المختلطة

 400.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6536

212051011031

سيف عادل عبد خلف

تطبيقي اعدادية خانقين للبنين

 396.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6537

212052015009

فاطمة رائد خليل جودة

تطبيقي ثانوية ابن الفارض للبنين

 394.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6538

272051002011

امير سمير عبطان عبيد

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 393.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6539

162052381084

سجى علي عبد الرضا حسين

تطبيقي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 391.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6540

292051153176

علي مجيد كتاب رجة

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 390.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6541

212051228002

انس مجيد الطيف تركي

تطبيقي ثانوية ابن يونس المختلطة

 389.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  211من 567
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 388.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6543

212052092019

سماح داود سلمان شاوي

تطبيقي اعدادية الزيتونة للبنات

 388.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6544

292051153056

حسن فارس عبيس عبد هللا

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 387.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6545

212051014119

يحيى رحمن محمود شبيب

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 385.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6546

222051400082

محمد تقي احمد شنان علي

تطبيقي الخارجيون

 385.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6547

222051266009

حيدر حمد هللا عذار رزيج

تطبيقي ثانوية عقية بن نافع المختلطة

 385.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6548

162051020035

حسين عالء صادق احمد

تطبيقي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 384.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6549

182051353008

سجاد سعد جاسم محمد

تطبيقي ثانوية الصقور المسائية المختلطة

 384.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6550

182051351021

محمد هادي سالم عبد

تطبيقي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 383.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6551

212051084019

محمد سامي كاظم نجرس

تطبيقي ثانوية ثأر الشهداء للبنين

 383.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6552

162051363222

لبيب عوده عزيز مهلهل

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 383.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6553

202051018012

مجتبى فاضل محمد حبيب

تطبيقي اعدادية تازة للبنين

 383.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 382.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة

6554

272051153189

مرتضى ماجد شاكر زيدان

6555

212022145036

صفا عباس حمدان جاسم

ادبي اعدادية النبوة للبنات

 478.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6556

212022146031

سجى ابراهيم علي حمود

ادبي ثانوية الروابي للبنات

 451.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6557

212041034013

ادهام صالح دلول نزاري

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 520.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6558

212042100137

نورهان حسن اسماعيل ردام

احيائي اعدادية فتيات المستقبل للبنات

 503.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6559

212042292097

نورا احمد شهاب احمد

احيائي ثانوية االماني المسائية للبنات

 464.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6560

212042146021

زهراء حميد عيدان علي

احيائي ثانوية الروابي للبنات

 463.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6561

212042107042

سهى مصطفى طه علوان

احيائي ثانوية ام عمارة للبنات

 454.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6562

212041065043

زياد طارق محمود ذياب

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 454.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6563

212042158012

حنين عبد الجليل احمد جاسم

احيائي ثانوية المروة للبنات

 454.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6564

212041223011

حسن سليمان كاظم عباس

احيائي اعدادية شهداء زنبور المختلطة

 447.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6565

202052125020

هاله محمد فرج حاجي

تطبيقي ثانوية الصفوة للبنات

 383.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6566

222052268005

زهراء علي عباس عبيد

تطبيقي ثانوية الرصافي المختلطة

 381.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6567

212051274065

محمد مازن كامل شهاب

تطبيقي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 377.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6568

292051026046

حسين دافر حوار عبيد

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 377.0جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية

6569

212022147020

رقيه سمير كريم كاظم

ادبي اعدادية الخيزران للبنات

 440.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6570

212022064013

فاتن محمد حكمت سعيد

ادبي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 422.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6571

212021278107

محمد برهان عبود جمعة

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 421.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6572

212022140021

تبارك ابراهيم حسين عليوي

ادبي اعدادية المقدادية للبنات

 418.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

صفحة  212من 567
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6573

212021001076

وليد خالد مجيد حميد

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 412.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6574

212022213006

رسل محمد محمود علوان

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

 412.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6575

212022215011

نور رشيد كريم كاظم

ادبي ثانوية الواحة المختلطة

 411.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6576

212021064003

ادريس محمد خليل ابراهيم

ادبي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 407.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6577

212022155010

اماني حاتم ابراهيم محمود

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 407.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6578

212022151038

شيماء فاضل إسماعيل سلمان

ادبي ثانوية تل الزعتر للبنات

 404.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6579

212022134051

فاطمه عماد شهاب حمد

ادبي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 402.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6580

212022126015

مروة طارق علي حسين

ادبي ثانوية الزمر للبنات

 402.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6581

212021014068

محمد حميد رشيد محمد

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 401.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6582

212042145020

بان حبيب علي خميس

احيائي اعدادية النبوة للبنات

 501.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6583

212042105064

ساره وهاب مرجان عبيد

احيائي ثانوية فاطمة للبنات

 448.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6584

212042153021

سرى خليل كريم حمودي

احيائي ثانوية االمال للبنات

 440.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6585

212042105065

سجى ستار مهدي فليح

احيائي ثانوية فاطمة للبنات

 439.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6586

212042147038

براء حافظ محمود ذياب

احيائي اعدادية الخيزران للبنات

 438.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6587

212042269003

زهراء سالم عبد الحسين مهدي

احيائي ثانوية البو صعب المختلطة

 436.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6588

212042150026

سرى ابراهيم عبيد علوان

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 435.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6589

212041078013

خباب سلمان علي صالح

احيائي اعدادية االسود للبنين

 435.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6590

212042172058

فضيلة حسين محمد حسن

احيائي ثانوية الريحانة للبنات

 431.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6591

212042183057

هدى طالل دلو حجي

احيائي ثانوية الشهيد سامان كويخا للبنات

 430.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6592

212042159044

نور محمد حسين حمادي

احيائي ثانوية الطائف للبنات

 424.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6593

212042170098

غفران عادل عيدان كاظم

احيائي اعدادية ورثة االنبياء للبنات

 414.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6594

212042099110

مروه حسين مهدي صالح

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 411.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6595

212041272193

عمار ياسين نايف هوه

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 411.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6596

212041087097

مصطفى محمد نصيف حسين

احيائي اعدادية طوبى للبنين

 410.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6597

212041202003

سيف فارس علي محمد

احيائي ثانوية العالمة اآللوسي المختلطة

 409.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6598

212042021009

فاطمه هاشم طه ياسين

احيائي ثانوية الراية المختلطة

 409.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6599

212041004054

سجاد سهيل نجم عبد هللا

احيائي اعدادية المركزية للبنين

 406.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6600

212042401043

رسل مصطفى كريم كاظم

احيائي الخارجيات

 406.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6601

212042235017

ضحى وقاص سعد مجيد

احيائي ثانوية النبي دانيال المختلطة

 404.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6602

212042292078

فاطمه علي جواد كاظم

احيائي ثانوية االماني المسائية للبنات

 403.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6603

232042109093

زهور ستار جبار عرد

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 402.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية
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 401.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

احيائي اعدادية المنتهى للبنات

6605

212042107064

نور غيث مهدي حسن

احيائي ثانوية ام عمارة للبنات

 400.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6606

212041052010

احمد عيسى عبد الستار ابراهيم

احيائي اعدادية االمام الزهري للبنين

 399.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6607

212042140076

دموع جاسم محمد عواد

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 399.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6608

212041055082

همام نصر يوسف زباله

احيائي ثانوية حلوان للبنين

 397.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6609

212042137124

فاطمة موفق حسين سلطان

احيائي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 396.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6610

212041054150

مصطفى رياض محمود صالح

احيائي اعدادية القرطبي للبنين

 396.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6611

212042150018

زينب حسن علي حسين

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 396.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6612

212042183014

ايمان عدنان شناوه ادهام

احيائي ثانوية الشهيد سامان كويخا للبنات

 395.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6613

212042151015

تبارك خالد ابراهيم سلطان

احيائي ثانوية تل الزعتر للبنات

 395.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6614

212042138063

رنده محمد خضير عباس

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 395.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6615

212042142056

هاجر جمعه حسين محمد

احيائي ثانوية البيداء للبنات

 395.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6616

212042134069

شهد محمد حسين محمود

احيائي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 394.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6617

212051002047

عبد هللا حسين منجي حسون

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 400.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6618

222051363004

باقر عبد الخضر زغير سلطان

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنين

 374.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6619

212051014108

مصطفى حاتم علوان منصور

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 372.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6620

202051259178

لؤي هادي يوسف علي

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 372.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6621

212052226004

رواء لقمان عبيد محمد

تطبيقي اعدادية المتنبي المختلطة

 371.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6622

212052294057

نبأ ناطق نعمان محمود

تطبيقي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 370.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6623

212051023027

علي ياسين ثاير كريم

تطبيقي اعدادية الفلق للبنين

 370.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6624

222051039066

مرتجى مالح حسن وهيب

تطبيقي اعدادية الكرمة للبنين

 370.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6625

212051025018

محمد عبد هللا حميد مسلم

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 369.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6626

142052221011

بتول سفاح مجيد خلف

تطبيقي ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات

 369.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6627

292051016062

عمران لطيف عمران جادر

تطبيقي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 369.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6628

222051373093

مؤمل حسين حاجم كعيم

تطبيقي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 369.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6629

232051257043

حسين ماجد خلفه علي

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 369.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6630

282052058029

يقين طالب هاشم جبار

تطبيقي ثانوية العذراء للبنات

 368.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6631

212051014028

حسين سعد محمد مصحب

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 368.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6632

282051012046

عباس حازم كاظم محمد

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 368.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6633

212051273048

عمر حامد عيسى احمد

تطبيقي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 368.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6634

292051155015

حسن كتاب دنيف صبار

تطبيقي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 367.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية
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6635

212051012034

مصطفى مهند محمد مبارك

تطبيقي اعدادية ديالى للبنين

 367.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6636

222051319005

حيدر عماد مهلهل شاهين

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 367.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6637

222051029012

محمد جبر حسوني جالب

تطبيقي اعدادية البصرتين للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6638

212051002008

الحسن حيدر خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6639

242051012049

مصطفى كامل غالي نشعان

تطبيقي اعدادية الشعلة للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6640

222051021045

محمد جهاد طالب عبد هللا

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6641

212051003030

عبد هللا زامل علي ابراهيم

تطبيقي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6642

262051017013

حسين جبار سكر عباس

تطبيقي اعدادية شيخ سعد للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6643

212051012020

علي محمد حسن محمد

تطبيقي اعدادية ديالى للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6644

202051017017

عباس نوزاد ابراهيم علي رضا

تطبيقي اعدادية داقوق للبنين

 366.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6645

232051400041

عبد هللا طالل عبد هللا جاسم

تطبيقي الخارجيون

 365.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6646

262051209075

مالك مجيد عجيل مشل

تطبيقي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 365.0جامعة ديالى/كلية التربية األساسية

6647

212022234005

زينب محمد جاسم شنداخ

ادبي ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 417.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6648

212021014035

طاهر سعدون حبيب شالل

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 401.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6649

212022188012

سحر يونس ريه خنيو

ادبي ثانوية االغراس للبنات

 396.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6650

212022291003

ازل ماهر مسلم علي العمر

ادبي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 392.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6651

212022093022

زينب قاسم عبد حمد

ادبي اعدادية البراءة للبنات

 388.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6652

182022336006

افراح اسماعيل حسين علي

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 387.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6653

212022106024

مريم داود سلمان رحيم

ادبي ثانوية بلقيس للبنات

 386.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6654

212022155105

ياسمين عباس مظفر شاكر

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 384.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6655

212022401025

رانيا قاسم احمد كريم

ادبي الخارجيات

 384.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6656

212022093018

زينب احمد عبد حمد

ادبي اعدادية البراءة للبنات

 384.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6657

212022154013

سارة احمد موسى محمد

ادبي ثانوية العذراء للبنات

 384.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6658

212022175015

شذى خالد مشجل محمد

ادبي ثانوية الفتاة للبنات

 382.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6659

212022091031

زهراء حسون خماس احمد

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 382.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6660

212022134028

زينب جمهور خضير عباس

ادبي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 381.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6661

212021278077

علي داود سليم سعلو

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 381.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6662

212021278078

علي سرمد رحيم سلمان

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 381.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6663

212022110039

مالذ انمار لوي نوري

ادبي اعدادية القدس للبنات

 380.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6664

212022202003

زينب برهان محمد حسن

ادبي ثانوية العالمة اآللوسي المختلطة

 379.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6665

212021049006

حسين اسامه عبد الجليل خلف

ادبي ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنين

 378.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية
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 378.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

ادبي ثانوية الهمم للبنات

6667

212021030021

عبدهللا محمد رشيد ياس

ادبي اعدادية الوجيهية للبنين

 378.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6668

212021234002

حسن منذر حسن حمادي

ادبي ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 376.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6669

212021025038

محمد حميد رشيد محمد

ادبي اعدادية ميثم التمار للبنين

 376.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6670

212022134046

عال لؤي مالك داود

ادبي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 376.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6671

212022099040

زينب صالح مهدي نصيف

ادبي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 375.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6672

211941005118

عمر عبدالرحمن محمود علوان

احيائي اعدادية المعارف للبنين

 465.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6673

212041400052

عالء حسون خلف جايد

احيائي الخارجيون

 393.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6674

212051037021

عبد العزيز كاظم عزيز حسن

تطبيقي اعدادية ابن الرومية للبنين

 367.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6675

222051070037

فالح حسن غشيم خالد

تطبيقي اعدادية الصادق للبنين

 362.0جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية

6676

102041205114

محمد رضا جعفر صادق

احيائي إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 600.0جامعة كربالء/كلية الطب

6677

212042188007

تقوى اذياب عمران عيسى

احيائي ثانوية االغراس للبنات

 595.0جامعة كربالء/كلية طب االسنان

6678

152042054289

نور الهدى محمد حسين ياسين

احيائي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 592.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

6679

272041153030

حسن عباس خضير جبر

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 592.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

6680

272041007009

امير باسم محمود هاشم

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 592.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

6681

122042092060

نبأ جميل ابراهيم الياس

احيائي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 592.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

6682

272042056138

دعاء حسين علي هادي

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 592.0جامعة كربالء/كلية الصيدلة

6683

272052063035

زهراء علي صحن حسن

تطبيقي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 518.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

6684

272051019033

عبد هللا جبار عبد بجاي

تطبيقي اعدادية اإلقتدار للبنين

 508.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

6685

162051363198

علي عبد الوديع عبد الحي سبيب

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 506.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني

6686

282052050044

فاطمة علي عودة بداي

تطبيقي ثانوية النضال للبنات

 500.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

6687

272051154140

علي صالح عبد حسين

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 473.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك

6688

272041001215

فراس علي حمزه حسن

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 530.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6689

272042056172

زهراء ثامر عبد زيد عبيد

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 513.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6690

272041400056

قاسم محمد عبد مسلم مرجان

احيائي الخارجيون

 509.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6691

162041499010

علي ميثم فلحي نعمة

احيائي ثانوية االوحد االهلية للبنين

 505.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6692

292042160152

فاطمه علي معيجل زوير

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 503.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6693

162051105013

حسين عبد الرزاق مجبل حمادي

تطبيقي اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنين

 499.1جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6694

162051026035

مرتضى بدر محمد فليح

تطبيقي ثانوية انوار الحجة للبنين

 478.0جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

6695

272042097052

نور الهدى علي سعدون طاهر

احيائي ثانوية السيدة تكتم للبنات

 564.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6696

272042097005

الطاهرة سعد طاهر حسون

احيائي ثانوية السيدة تكتم للبنات

 560.0جامعة كربالء/كلية العلوم
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6697

272042056385

مريم جواد كاظم هاشم

احيائي اعدادية كربالء للبنات

6698

272042060060

تبارك محمد مهدي عباس

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 532.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6699

272042087148

نوره جاسم جبار غافل

احيائي اعدادية بضعة الرسول للبنات

 531.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6700

272041024026

حسن حيدر محمد عطيه

احيائي اعدادية الثبات للبنين

 526.0جامعة كربالء/كلية العلوم

القبول المركزي

 537.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6701

272042067068

ضحى عاد كاظم سكر

احيائي اعدادية الخالدات للبنات

 526.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6702

272042094060

فاطمه عزيز عباس حبوب

احيائي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 524.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6703

272042056098

تبارك رائد جبار عبد الحسن

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 510.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6704

272052081007

زهراء هاشم عباس نايف

تطبيقي ثانوية القوارير للبنات

 482.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6705

272051024043

ظافر كريم عبد العباس عبد الكاظم

تطبيقي اعدادية الثبات للبنين

 447.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6706

282052072020

مريم حمدان تاني رشك

تطبيقي ثانوية المشرح للبنات

 438.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6707

272052063049

ضحى ثابت محمد لفته

تطبيقي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 436.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6708

272052055021

حوراء محمد هاشم شريف

تطبيقي اعدادية الثقافة للبنات

 433.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6709

272052087010

ختام صبيح عبد سلمان

تطبيقي اعدادية بضعة الرسول للبنات

 428.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6710

282051031025

منتظر عباس ثويني دروعي

تطبيقي ثانوية السراج للبنين

 425.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6711

272052067002

امنه حسن علوان عبيد

تطبيقي اعدادية الخالدات للبنات

 424.0جامعة كربالء/كلية العلوم

6712

232042271328

زهراء فاضل رضيم دنبوس

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 587.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

6713

282042190198

نور كريم عجيل قيطان

احيائي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 585.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

6714

272042056170

زهراء باسم محمد كاظم

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 584.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

6715

262042401016

خديجه سمير عبد الحسين راهي

احيائي الخارجيات

 582.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

6716

272042160321

فاطمه عالء صالح طعمه

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 581.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

6717

252041400092

محمد أحمد هادي حسين

احيائي الخارجيون

 580.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

6718

232042142115

رفل فاضل محمد حمود

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 578.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية

6719

232042142260

فاطمه عالء مكي جاسم

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 563.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

6720

272042055227

فاطمه طالب جواد عبد

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 560.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

6721

232042120115

زينب رعد جون حمزه

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 557.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

6722

272042091046

دعاء الزهراء حسن عطيه جياد

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 542.0جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية

6723

272041154060

حيدر عادل جعفر عبدالرحيم

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 503.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6724

272042093054

زهراء قحطان هاشم طالب

احيائي ثانوية النبأ العظيم للبنات

 490.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6725

272041154181

مصطفى حسين شاكر كريم

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 482.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6726

272042057006

أيات عمار عبد الرضا سعيد

احيائي اعدادية غزة للبنات

 473.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6727

272042083140

نور الهدى رائد فاضل عباس

احيائي اعدادية السما للبنات

 464.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

صفحة  217من 567
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القبول المركزي

 462.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6728

272041008023

حسنين تقي محمد حسين علي

احيائي اعدادية نهر العلقمي للبنين

6729

272042056442

نور عاصم حمزه مهدي

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 460.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6730

272042081083

سجى هادي مهدي مطر

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 458.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6731

272042089126

مريم هادي سوادي غدير

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 454.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6732

272041150068

علي جبر نجم عبد هللا

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 454.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6733

182042275049

زينه كاصد علي حسن

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 452.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6734

272042068038

تبارك خضير رزاق عليوي

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 451.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6735

272042088074

دعاء صالح حسن عبد

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 451.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6736

272051008026

حسين محمد احمد سالم

تطبيقي اعدادية نهر العلقمي للبنين

 451.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6737

272052144011

ميامين مصطفى كامل صادق

تطبيقي ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبنات

 445.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6738

162051090011

حسين كاظم عبد العباس حسين

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنين

 440.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6739

222052170042

يسر سالم علي غانم

تطبيقي اعدادية صدى النجاح للبنات

 439.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6740

162051022072

علي بهاء عبد المحسن دراج

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنين

 438.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6741

272051027034

علي حسين محسن موسى

تطبيقي اعدادية حسين محفوظ للبنين

 430.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6742

162051058023

حيدر دريد عبد السالم خضير

تطبيقي ثانوية الرسول للبنين

 427.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6743

162051004044

عبد هللا كاظم عبد عليوي

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 425.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6744

272052057014

رنا رسول حسن محمد

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 420.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6745

272052057051

هدى رياض عبد المنعم مهدي

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 417.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6746

272052401002

اثار هاشم محمد دخل علي

تطبيقي الخارجيات

 414.0جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

6747

272022108054

هند رائد احمد عبد الجبار

ادبي ثانوية شهداء مؤتة للبنات

 491.0جامعة كربالء/كلية القانون

6748

272022099037

حوراء حسن علي مهدي

ادبي ثانوية الحرية للبنات

 457.0جامعة كربالء/كلية القانون

6749

272041014233

محمد مهند محمد عبد هللا

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 524.0جامعة كربالء/كلية القانون

6750

272051004003

اسامه طالب جاسم عذيب

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 464.0جامعة كربالء/كلية القانون

6751

272041001116

حيدر سليم فضيل حمود

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 586.0جامعة كربالء/كلية التمريض

6752

242041001026

امير حيدر حميد رحم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 581.0جامعة كربالء/كلية التمريض

6753

272042055245

فرقان محمد رسول حبيب

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 568.0جامعة كربالء/كلية التمريض

6754

272042060035

ايه علي عبد علي حسين

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 570.1جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

6755

272041019077

محمد جواد كاظم عباس

احيائي اعدادية اإلقتدار للبنين

 489.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

6756

272042055244

فرقان سعد عبد العظيم محمد

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 457.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

6757

272042401165

هبه ميثم محمد راضي

احيائي الخارجيات

 456.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

6758

272041002128

مجتبى محمد عبد الرضا ثجيل

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 449.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

صفحة  218من 567
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المجموع
 444.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

6760

232041010038

حيدر طالب هجيج غضبان

احيائي اعدادية المشروع للبنين

 443.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

6761

272041002068

زين العابدين جعفر رياض طاهر

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 438.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

6762

252041150159

سبطين مهدي كاظم جعفر

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 437.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

6763

282042064014

زهراء صبيح جبر شويفي

احيائي ثانوية سيناء للبنات

 437.0جامعة كربالء/كلية الطب البيطري

6764

272042079033

دعاء جبار اطرير شغاتي

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 434.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6765

272042161054

زينب نعيم عبد األمير علي

احيائي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 426.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6766

272042401133

كوثر منصور عبد الحسن حمزه

احيائي الخارجيات

 422.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6767

272042093127

نور محمد عزيز حميدي

احيائي ثانوية النبأ العظيم للبنات

 409.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6768

272041019053

علي حازم مصطفى ابراهيم

احيائي اعدادية اإلقتدار للبنين

 403.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6769

272041010066

خالد سعد مجيد عبد الكريم

احيائي اعدادية الهندية للبنين

 400.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6770

272042053013

بنت الهدى كريم حسين جاسم

احيائي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 388.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6771

272042094032

زهراء قيصر مرزوك حسين

احيائي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 383.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6772

222042321233

مها عامر جليل عامر

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 383.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6773

272042401002

اخالص علي بلبول واشي

احيائي الخارجيات

 380.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6774

272042088154

صابرين عايد طراد دهام

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 379.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6775

272042089018

بتول حسين حسن عبد

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 378.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6776

272042160015

اسراء نعمه حيدر حسون

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 378.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6777

232041009109

مرتضى زاهر كامل محمد

احيائي اعدادية المسيب للبنين

 378.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6778

272042084026

زهراء عبد الحسين عبد هللا سلمان

احيائي ثانوية السلوى للبنات

 377.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6779

272041043011

علي رعد خضير غركان

احيائي ثانوية العباس للبنين

 375.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6780

232041016010

جواد جاسم مهدي محمد

احيائي اعدادية السدة للبنين

 375.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6781

272041013100

محمد رائد رحيم كاظم

احيائي اعدادية الرياحي للبنين

 374.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6782

272042094011

بنين حسن علي موسى

احيائي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 374.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6783

232042130068

نور كريم نايف نفس

احيائي ثانوية النجوم للبنات

 373.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6784

272042055043

تبارك صدام حسين صالح

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 372.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6785

272042088129

زينب قاسم بزون حسن

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 371.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6786

272042055238

فاطمه محمد ابراهيم حمود

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 367.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6787

122042089080

معصومه حسين محمد وهيب

احيائي اعدادية جرير للبنات

 367.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6788

142042225253

مريم عماد جاسم حميد

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 367.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6789

272041008010

امير علي عبد الحسين جاسم

احيائي اعدادية نهر العلقمي للبنين

 366.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

صفحة  219من 567
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 366.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

احيائي ثانوية الصديق للبنين

6791

272042148004

تبارك علي مزهر كزار

احيائي ثانوية الكنوز االهلية للبنات

 366.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6792

272042160049

ايمان داود سلمان داود

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 364.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6793

272042401166

هدى صباح هادي راشد

احيائي الخارجيات

 364.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6794

272042143017

نور لطيف حسن جياد

احيائي ثانوية السيدة رقية(ع)االهلية للبنات

 364.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6795

272042070005

اسيل عزيز كتاب عبادي

احيائي ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبنات

 363.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6796

132041019012

محمد الباقر علي صادق علي

احيائي اعدادية سيناء للبنين

 362.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6797

112041049032

عباس علي لطيف رميض

احيائي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6798

272041035079

كرار حيدر صالح عباس

احيائي اعدادية المهيمن للبنين

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6799

272042161078

مريم عبد الكريم شرهان حاجم

احيائي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6800

272042143008

رقيه محمد كاظم عباس

احيائي ثانوية السيدة رقية(ع)االهلية للبنات

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6801

112041204084

احمد فاضل تركي ياسر

احيائي ثانوية الرشيد المسائية للبنين

 360.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6802

272042076003

استبرق محسن عليوي شمران

احيائي ثانوية سيف الحق للبنات

 360.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6803

232041173068

سجاد لؤي وهاب طراد

احيائي اعدادية الفجر المختلطة

 360.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6804

232042149033

زينب فاخر محمد دحام

احيائي ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنات

 360.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6805

242042220803

نوره عدنان عبيس حسين

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 360.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6806

232041251078

حسن عباس حسن حمزه

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 360.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6807

272051046081

مرتضى قاسم كريم صخي

تطبيقي ثانوية الوقار للبنين

 382.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6808

272052064028

زهراء عامر حميد كوير

تطبيقي اعدادية الروضتين للبنات

 379.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6809

272052066002

ابرار عادل جميل حسين

تطبيقي اعدادية السرور للبنات

 373.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6810

272051150204

حسن نوري عبد الحسين عبود

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 372.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6811

112052121010

طيبه جعفر غالي عبد الرضا

تطبيقي ثانوية الرباط للبنات

 371.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6812

272051154254

مصطفى محمد سالم كاظم

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 368.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6813

272052066006

بنين وسام حسن عبد الخالق

تطبيقي اعدادية السرور للبنات

 366.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6814

232051251223

علي عبد الزهره محيسن داود

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 366.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6815

112052112037

نسرين عباس عبد الواحد شذر

تطبيقي اعدادية االخالص للبنات

 366.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6816

272051013136

مرتجى احمد عبد حمود

تطبيقي اعدادية الرياحي للبنين

 363.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6817

272051001113

محمد جواد رضا مكي كريم

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 362.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6818

272052052021

غدير حسين شدهان عبيد

تطبيقي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6819

272052160065

رانيه سلمان هادي عبد عون

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6820

272051002161

مصطفى رسول محمود نوح

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

صفحة  220من 567
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6821

242051201037

عباس محمد عواد كاظم

تطبيقي ثانوية غماس المسائية للبنين

6822

272051001001

أبراهيم قتيبه ابراهيم عبد الرضا

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6823

232052271162

طيبه حسين احمد عيدان

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 360.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

6824

272021016185

مرتضى عبود حسين عبد

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 361.0جامعة كربالء/كلية الزراعة

 440.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6825

272021031184

محمد قاسم علي حسين

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 440.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6826

262021024038

هادي معن احمد عبد الحسن

ادبي ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح 2للبنين

 423.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6827

272022107081

هدى حسين ناجي محمد

ادبي ثانوية الحرائر للبنات

 421.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6828

272021016172

محمد علي غانم سلمان

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 418.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6829

212021255007

رسول هزبر حسن عبد هللا

ادبي ثانوية المسجد االقصى المختلطة

 412.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6830

272022102033

بنين محسن عباس حسن

ادبي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 409.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6831

252021160009

جراح جابر كامل عطية

ادبي ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنين

 400.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6832

272022099020

بتول ابراهيم هاشم رضا

ادبي ثانوية الحرية للبنات

 399.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6833

272021016149

ليث عبد مهدي مسلم

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 398.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6834

212022133043

مريم عبد الستار احمد علي

ادبي اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 397.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6835

272021020012

حسن رياض حسين علي

ادبي اعدادية الرجيبة للبنين

 395.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6836

142021028222

ياسر جبار حنش عليوي

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 392.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6837

272022066002

أيه سمير حسن سعدون

ادبي اعدادية السرور للبنات

 392.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6838

272022109025

حوراء ازهر كريم جاسم

ادبي اعدادية حمائم السالم للبنات

 391.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6839

272021049144

يوسف عدنان عبد علي رضا

ادبي اعدادية مدينة العلم للبنين

 391.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6840

272022081043

نور عايد طراد دهام

ادبي ثانوية القوارير للبنات

 388.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6841

112021003029

محمد غازي كامل محسن

ادبي اعدادية المحبة للبنين

 388.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6842

262021205016

علي محي ابراهيم حسين

ادبي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 388.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6843

272021150066

علي كريم عيدان محمد

ادبي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 388.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6844

232022136026

فاطمه يحيى كريم هادي

ادبي ثانوية عبد المطلب للبنات

 387.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6845

272022104090

نور علي كريم مهدي

ادبي ثانوية المناسك للبنات

 386.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6846

162021053020

رسول رحيم عبد موسى

ادبي اعداية التضحية للبنين

 385.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6847

272021021076

مختار عقيل محمد مانع

ادبي اعدادية المباهلة للبنين

 384.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6848

142021030022

حسين خالد مشنهس شناوه

ادبي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 382.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي ثانوية غادة كربالء للبنات

 382.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6849

272022140061

فاطمه جواد كاظم عباس

6850

272042061061

مريم صباح عبيد علوان

احيائي ثانوية الزهراء للبنات

 452.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6851

272042067003

اقبال عبد االمير علي طالب

احيائي اعدادية الخالدات للبنات

 448.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  221من 567
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احيائي اعدادية الهندية للبنين

 446.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6853

272041150127

مصطفى محمد مهدي عطيه

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 444.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6854

272042160014

اسراء عبد الكاظم جواد كاظم

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 438.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6855

272042085009

زهراء حسين علي يعكوب

احيائي ثانوية الرفل للبنات

 436.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6856

272041130016

سجاد حسين علي موسى

احيائي ثانوية الصفوة االهلية للبنين

 436.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6857

272042401009

اسراء صكار اسماعيل خليل

احيائي الخارجيات

 430.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6858

272042056072

بدور مسلم جواد كاظم

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 425.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6859

272042160070

بنين حسين طالب عبد

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 419.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6860

272042063107

سارة حسام ياسين خضير

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 419.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6861

272042055276

منار مالك مالح حسين

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 419.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6862

232042125094

نور طارق حميد كريمش

احيائي اعدادية عشتار للبنات

 418.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6863

272042094071

نبأ خالد شراد عبد االمير

احيائي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 418.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6864

272041046064

عقيل لؤي كريم محمد

احيائي ثانوية الوقار للبنين

 417.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6865

272042095115

فاطمه رعد ابراهيم حبيب

احيائي اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبنات

 416.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6866

272042052102

زينب منادي يوسف مهدي

احيائي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 415.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6867

272042067022

رانية زهير رزاق هادي

احيائي اعدادية الخالدات للبنات

 414.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6868

272042053007

امل عبد الرضا عبد االمير علوان

احيائي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 413.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6869

272041005156

محمد ماجد عزيز مهدي

احيائي اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

 412.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6870

272042068001

ابتسام فاضل صالح محمد

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 408.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6871

272041001152

سيف علي محسن حسون

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 408.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6872

272042064147

لباب فارس محمد مردان

احيائي اعدادية الروضتين للبنات

 406.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6873

272042058083

حوراء زيد جعفر كريم

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 406.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6874

272042053034

زهراء يوسف هاني منعم

احيائي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 405.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6875

272042401035

جيهان حسن هادي نور

احيائي الخارجيات

 404.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6876

272042056407

منار علي جاسم محمد

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 403.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6877

272042091010

اماني قاسم عبد علي مطلب

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 401.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6878

272042065002

آيات حسن هادي حسن

احيائي اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبنات

 401.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6879

272041027070

محمد حيدر عبد الحسين دولي

احيائي اعدادية حسين محفوظ للبنين

 400.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6880

272042056322

فاطمه بسام عبدالكريم صالح

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 400.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6881

272041001247

مجتبى والء محمد طه عبد

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 400.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6882

272042161008

اميره عالء ماصخ زباله

احيائي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 400.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
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احيائي اعدادية بغداد للبنات

 398.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6884

272042160042

ايات عادل عباس علي

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 398.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6885

272041152030

رافع متعب نواف متعب

احيائي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 398.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6886

272041153014

اطلس حسن هادي عبد الحسين

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 398.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6887

272042085007

خديجه اكرم محمد مصحب

احيائي ثانوية الرفل للبنات

 397.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6888

272041153051

رضا محمد كريم عبد الحسين

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 397.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6889

272042089117

فضة الزهراء رافع غريب حبيب

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 396.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6890

272042401025

ايمان كاظم حسن حمزه

احيائي الخارجيات

 396.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6891

232042169010

حنين اسماعيل محمد صالح

احيائي ثانوية االنفال المختلطة

 395.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6892

252042062047

اثمار كاظم عبد الحسين عباس

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 395.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6893

272042091116

فاطمه ستار جواد محمد

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 395.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6894

272042066021

غدير رزاق حسين علي

احيائي اعدادية السرور للبنات

 395.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6895

232042088493

نور سالم دوهان عبد

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 394.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6896

252042084365

زهراء لطيف كاظم عليوي

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 394.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6897

292042085130

فاطمه عباس عبد االمير نجم

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 394.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6898

232042114023

ايه محمد سلمان عباس

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 394.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6899

252041151154

محمد الباقر عباس سعد محسن

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 393.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6900

272042160234

زينبب عمار صدام حسن

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 393.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6901

272042094084

وداد حسين كريم شويل

احيائي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 393.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6902

132041252059

سجاد باسم جميل شيحان

احيائي ثانوية حطين المسائية للبنين

 393.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6903

271942107061

وفاء نعيم حسين عبود

احيائي ثانوية الحرائر للبنات

 458.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6904

222042323481

سجى سمير كاظم مخور

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 392.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6905

272042160068

بنين باسم رمضان مهدي

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 392.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6906

252042170684

هدى رحيم هادي عبد الرضا

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 392.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6907

212041014034

حسن جاسم عباس بيدر

احيائي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 392.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6908

242042080085

صبا محيسن جاسم مجذاب

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 392.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6909

292041007316

مسلم حسن عبد الرزاق موسى

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 391.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6910

252041200005

احمد سعد رفعت حسين

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 391.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6911

232041043021

سجاد عباس كاظم كزار

احيائي اعدادية الجزائر للبنين

 391.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6912

272051151108

محمد تقي رياض زمام حمادي

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 420.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6913

272051001157

مهدي خالد علي احمد

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 417.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد
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6914

272052065038

عال فالح مهدي محمد علي

تطبيقي اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبنات

 409.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6915

162051068007

حسن طارش خنيصر موحان

تطبيقي اعدادية غانم سوادي للبنين

 405.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6916

272052083014

خديجه باسل حبيب حسن

تطبيقي اعدادية السما للبنات

 396.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6917

272051150168

محمد عباس كاظم هادي

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 395.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6918

272052057030

زينب صباح نجم عبود

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 393.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6919

162051360006

جواد كاظم عاشور اسود

تطبيقي ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطة

 393.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6920

272052160046

حوراء صادق منديل موجد

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 391.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6921

272052067033

علياء لفته جبار هاشم

تطبيقي اعدادية الخالدات للبنات

 390.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6922

272052061015

مالك عادل محمد هادي مجيد

تطبيقي ثانوية الزهراء للبنات

 388.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6923

272051004012

حسين احمد حسين جبر

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 388.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6924

162051045054

محمد عبد الزهرة عبد الرزاق محمد

تطبيقي اعدادية االعالم للبنين

 387.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6925

182051351018

كرار حيدر جاسم محمد

تطبيقي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 386.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6926

222052190014

دعاء قاسم جلوب عماره

تطبيقي ثانوية الوالية للبنات

 385.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6927

272051008014

جاسم محمد حسين يعقوب

تطبيقي اعدادية نهر العلقمي للبنين

 384.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6928

162052243038

فاطمة عبد النبي رشك عبد هللا

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 384.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6929

272051010066

علي مهدي خلف هاشم

تطبيقي اعدادية الهندية للبنين

 382.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6930

162051001031

العباس فاضل علي جميل

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 382.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6931

272051151077

علي امين سلطان ثامر

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 381.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6932

162051363149

عباس احمد عبد الرضا صالح

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 381.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6933

272051032048

مصطفى لفته كاظم علي

تطبيقي ثانوية البيان للبنين

 381.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6934

272051045109

منتظر علي حسين كريم

تطبيقي اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 380.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6935

272051045079

مؤمل محمد علي فليح

تطبيقي اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 380.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6936

272052063064

فاطمة حسين جويد منيور

تطبيقي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 378.0جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد

6937

272042088009

اديان محمد حمزه محمد

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 559.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6938

272042063184

مريم عدنان ميران علي

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 549.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6939

272042065096

فاطمه حاكم حمود جياد

احيائي اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبنات

 513.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6940

272042052186

هدى حيدر حمدان جاسم

احيائي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 507.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6941

252042170591

منى فاضل عبد زيد حسين

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 498.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6942

152041007081

علي غناوي مطشر عطيه

احيائي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 496.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6943

232042117033

بنين طالل عبد الرسول علي

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 494.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6944

272041046091

محمد عماد علي ماجد

احيائي ثانوية الوقار للبنين

 492.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  224من 567
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 489.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6945

272041154014

احمد هادي فاضل فواز

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

6946

272042063216

هدى احمد عبد الرزاق سلمان

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 485.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6947

252041116067

مسلم عامر محمد عبد علي

احيائي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 483.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6948

272042088019

ام البنين محمد حسين عبود

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 479.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6949

222041003358

مرتضى طارق عبد الحسين ابراهيم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 479.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6950

272042058327

نور جواد كاظم سماوي

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 478.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6951

271941002016

احمد محمد كاظم غضبان

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 555.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6952

232042086185

نورا احمد ناجي عبيد

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 473.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6953

242041009106

علي غالب جبل سموم

احيائي اعدادية سومر للبنين

 471.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6954

232042166040

نورس ميثم سلمان حسن

احيائي ثانوية الخليج العربي المختلطة

 469.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6955

232041173085

عبد الكريم علي عبد الحسين عمران

احيائي اعدادية الفجر المختلطة

 466.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6956

272042063128

شهد دريد حمزه غالي

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 464.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6957

232042131012

ايالف غالب جربوع حميد

احيائي ثانوية الغدير للبنات

 462.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6958

232041253111

مجتبى امير حمد هالل

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 461.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6959

222051017045

عبد الواحد محسن عبد عوده

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 473.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6960

272051154241

مصطفى بدر عزيز مكطوف

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 468.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6961

222051313033

علي عبد الحسن هداد كمر

تطبيقي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 444.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

6962

162052208010

حوراء شاكر جبار عجالن

6963

272022069021

حوراء حازم محمد جابر

ادبي اعدادية الفاروق للبنات

 543.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

 439.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة

6964

272022107069

مواهب شاكر عبد الواحد عبد السادة

ادبي ثانوية الحرائر للبنات

 530.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6965

272022401134

نور رشيد مجيد رشيد

ادبي الخارجيات

 515.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6966

272021151033

علي فاضل عناد موسى

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 482.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6967

272022050068

هديل لؤي ساطي حساني

ادبي ثانوية المنار للبنات

 473.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6968

242021016069

مرتضى فاضل مطرود موسى

ادبي اعدادية غماس للبنين

 472.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6969

272022160068

سوزان سعد هللا خضير عيدان

ادبي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 448.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6970

272021024044

علي حسون زاير ناصر

ادبي اعدادية الثبات للبنين

 437.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6971

272022094043

سجى طارق محمد حسين صالح

ادبي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 428.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6972

212021083031

محمد جاسم محمد سلطان

ادبي ثانوية االمامة للبنين

 424.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6973

272021006021

رضا محمد رضا علي

ادبي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 423.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6974

272021044122

مسلم حسن مجهول نعمه

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 422.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6975

242021011022

عمران نعيم عبيد مجلي

ادبي اعدادية عفك للبنين

 418.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  225من 567
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ادبي اعداديه االنوار للبنات

 415.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 411.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6977

232022143002

اماني جواد كاظم عبيد

6978

272042069013

بتول احمد عبد الهادي حسون

احيائي اعدادية الفاروق للبنات

 531.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6979

272042062110

نور علي حسن عطوان

احيائي اعدادية االمامة للبنات

 521.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6980

272042055295

نور سرحان فضيح واوي

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 515.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6981

272042147067

نور حميد خضير عباس

احيائي ثانوية سيدة النساء للبنات

 500.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6982

272042055321

ورود سجاد جاسم محمد

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 496.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6983

272042060037

بتول حميد علي بجاي

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 489.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6984

272042054002

اسماء عباس علكم عاشور

احيائي ثانوية الرقيم للبنات

 484.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6985

242042116015

تبارك مخلد كاظم مزهر

احيائي اعدادية خولة للبنات

 482.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6986

272052401036

فاطمه عايد حسين سلمان

تطبيقي الخارجيات

 553.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6987

272052160174

مريم عيسى هاشم عاريه

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 467.0جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية

6988

272022140032

زهراء علي منذر عمران

ادبي ثانوية غادة كربالء للبنات

 363.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

6989

132021003016

حيدر جمعه عبد موسى

ادبي اعدادية االنصار للبنين

 361.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 361.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

6990

142021024122

سجاد ابراهيم حسين صباح

6991

242041168009

جعفر رائد فيصل فرار

احيائي ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة

 396.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

6992

272041036070

علي عامر حسن اكزار

احيائي اعدادية البالغ للبنين

 391.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

6993

272052057031

زينب عايد كاظم شناوه

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 394.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

6994

272052401045

نور خالد كاظم علي

تطبيقي الخارجيات

 373.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

6995

272052087017

رقيه احمد جمعه عبد

تطبيقي اعدادية بضعة الرسول للبنات

 372.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

6996

162051047093

علي حسين عبد الواحد شذر

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 370.0جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية

6997

292021009030

حاكم كريم حسن شوكه

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 458.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

6998

272022054011

رقيه شهيد عبد الهادي دباغ

ادبي ثانوية الرقيم للبنات

 409.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

6999

272022067037

زهراء باسم حمد نعيم

ادبي اعدادية الخالدات للبنات

 401.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7000

272022085006

رسل عبد الموجود عبد المحسن يوسف

ادبي ثانوية الرفل للبنات

 379.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7001

272022161051

نيران حسن موسى رحمن

ادبي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 379.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7002

272022146009

جنان حاكم خضير طينان

ادبي ثانوية الشهباء للبنات

 377.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7003

272022160086

فاطمه ناصر حسين عداي

ادبي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 375.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7004

272022104073

فاطمه جمال ياس خضر

ادبي ثانوية المناسك للبنات

 375.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7005

272022160045

رنا علي رشيد عبد عون

ادبي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 372.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7006

272022050019

رسل علي حسين حمد

ادبي ثانوية المنار للبنات

 371.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

صفحة  226من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

7007

232022117005

الزهراء فاطمة احمد مجيد رشيد

ادبي اعدادية المسيب للبنات

 371.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7008

272022084010

رقيه كاظم حمادي عبد علي

ادبي ثانوية السلوى للبنات

 369.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7009

272022088029

رحمه سمير كاظم ابراهيم

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 367.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7010

272022141044

ساره جواد كاظم محمد

ادبي ثانوية المستنصرية للبنات

 366.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7011

272022099100

مريم كريم مجيد هادي

ادبي ثانوية الحرية للبنات

 365.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7012

272021044126

معتز سلطان ابراهيم محمد علي

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 365.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7013

272051032019

ضياء حيدر ناهي عبد الكاظم

تطبيقي ثانوية البيان للبنين

 405.0جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية

7014

222041077122

علي سلمان محمد خضير

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنين

 599.0جامعة ذي قار/كلية الطب

7015

222042414221

نور محمد حسين عذير

احيائي ثانوية وهج المتميزات االهلية للبنات

 596.0جامعة ذي قار/كلية الصيدلة

7016

162051128044

عباس عمار حميد رزيق

تطبيقي ثانوية االمال االهلية للبنين

 505.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

7017

162051004022

حسين علي ناصر سالم

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 499.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني

7018

222041302070

محمد سلمان محمد خضير

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 575.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7019

222041002287

محمد حميد حسين لفته

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 543.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7020

222042323135

زهراء رعد عبد الحسين كاظم

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 533.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7021

222041400090

علي حسين حمود مجلي

احيائي الخارجيون

 524.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7022

222042105066

غدير سالم ناظم عبد

احيائي اعدادية المصطفى للبنات

 524.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7023

162051033098

مسلم ستار عبد الجبار محمد

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 538.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7024

162051033054

عباس ضياء عبد الزهره عبد هللا

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 516.0جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7025

222041310071

حيدر عماد كاظم عبد

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 538.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7026

222042103238

منار باسم خلف لفته

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 537.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7027

222042155107

نجمة حمود فليح راضي

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 537.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7028

222041003226

علي عبد الباري خلف هاشم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 532.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7029

222041072160

مرتضى كاظم عنبر محمد

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 532.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7030

222042111093

يقين عبد السالم حبتر حسين

احيائي اعدادية العقبة للبنات

 527.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7031

222041306063

حسن راضي صيوان عبد

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 513.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7032

222042156134

زهراء عبد الرزاق حمود دعبول

احيائي اعدادية النور للبنات

 511.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7033

222052154009

ريام أحمد جابر نصار

تطبيقي اعدادية أور للبنات

 452.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7034

222052108010

تقوى سالم حسين عبيد

تطبيقي ثانوية زنوبيا للبنات

 444.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7035

222052156053

نور الهدى عبد االمير هندي بطاي

تطبيقي اعدادية النور للبنات

 443.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7036

222052116019

فاطمه عبد الحسين كاظم عباس

تطبيقي اعدادية سكينة للبنات

 436.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7037

162051355064

حسين علي جبار ماضي

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 435.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

صفحة  227من 567
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القبول المركزي

 432.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7038

222052157072

ضحى جميل عزيل عجيمي

تطبيقي اعدادية الوركاء للبنات

7039

222051014001

احمد عادل عبد الرضا عبد الحسين

تطبيقي ثانوية الهدى االهلية للبنين

 425.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7040

222051300083

علي خالد حليس حسن

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 424.0جامعة ذي قار/كلية العلوم

7041

222042162184

نور علي خضير صويلح

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 500.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

7042

222042431002

تبارك قيس شنيار وادي

احيائي ثانوية البلسم االهلية للبنات

 477.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

7043

222042153388

مها علي صبيح جالب

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 468.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

7044

222051310044

حسن هادي سعود عذافه

تطبيقي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 447.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

7045

222052392043

نور محمد عبد راضي

تطبيقي ثانوية االستبرق للبنات

 433.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات

7046

222042135227

نور جاسم بدر براوة

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنات

 517.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

7047

222042401121

والء علي مجيد صيهود

احيائي الخارجيات

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

7048

222042392109

نبأ عمار ابراهيم عزت

احيائي ثانوية االستبرق للبنات

 468.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

7049

142041003059

عباس عبد عبود حسين

احيائي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 467.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

7050

222052149015

زهراء حازم ماضي بشير

تطبيقي اعدادية الناصرية للبنات

 419.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب

7051

222041035158

علي حسين علي بريج

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 449.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

7052

162051078030

علي شدود منشد رجه

تطبيقي ثانوية الجواهري األهلية للبنين

 425.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

7053

222052157064

ساره نافع فائق سفاح

تطبيقي اعدادية الوركاء للبنات

 422.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

7054

162051363025

احمد ماجد وحيد كويس

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 406.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات
 405.0جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات

7055

222052154003

ايه عادل طعمه خضر

7056

222021087008

محمد علي عباس خضير حسن

ادبي ثانوية النجاح االهلية للبنين

 490.0جامعة ذي قار/كلية القانون

7057

222022158009

بنين ضياء جبار عطيه

ادبي اعدادية عشتار للبنات

 447.0جامعة ذي قار/كلية القانون

تطبيقي اعدادية أور للبنات

7058

222042112091

منار بدر ناصر مصدك

احيائي ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعي

 483.0جامعة ذي قار/كلية القانون

7059

222052107003

االء جاسم عبد الرضا نذير

تطبيقي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 462.0جامعة ذي قار/كلية القانون

7060

212041049038

مصطفى عامر رشيد عزيمه

احيائي ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنين

 581.0جامعة ذي قار/كلية التمريض

7061

222042401018

ايهاب سمير عنيد عوده

احيائي الخارجيات

 485.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

7062

222041400033

حسن اياد كريم مجيد

احيائي الخارجيون

 441.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

7063

222042154117

كوثر اجريس نكاد عوض

احيائي اعدادية أور للبنات

 437.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

7064

222041095022

رضوان ناجي وحيد شناوة

احيائي اعدادية المنار للبنين

 437.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

7065

222042141086

رسل جابر حسين علي

احيائي ثانوية شمس العلوم األهلية للبنات

 436.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

7066

252041009015

احمد ماجد كريم طعمه

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 428.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

7067

222041021060

سالم كامل محسن منشد

احيائي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 420.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

7068

202041259059

انس محمد تيك حميد

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 420.0جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة

صفحة  228من 567
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7069

162041354075

مرتضى وصفي سكر مهلهل

احيائي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 387.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7070

222041312023

كرار عطشان خلف حسن

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنين

 387.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7071

222042323254

عال محمد صابر حسين

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 386.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7072

222042323183

زينب سالم ناجي دخيل

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 378.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7073

222041094013

علي الرضا حيدر حمادي خماس

احيائي ثانوية الكوثر االهلية للبنين

 377.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7074

222042155131

وفاء طعمة عبد بريش

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 376.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7075

222042165099

مها شاكر طاهر خلف

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 368.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7076

222042323150

زهراء عبد هللا حافظ مهدي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 367.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7077

222041036009

احمد المصطفى عظيم مويح هديب

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 366.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7078

222041306114

حيدر احمد دينار خلف

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 365.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7079

222041306205

عالء جميل مزعل نجم

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 364.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7080

222042107021

دعاء طعمه رهيف موحان

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 363.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7081

222041010081

عباس احمد خزعل عكاب

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 362.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7082

222041312001

احمد خالد كاظم عوده

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنين

 360.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7083

222041311066

مؤيد جواد ابراهيم ثجيل

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 360.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7084

222052103033

سوسن غانم سعيد معالن

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 375.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7085

222052199011

حوراء حسن علي لطيف

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 368.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7086

222051400010

اسامه عباس توله شاهين

تطبيقي الخارجيون

 367.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7087

222052108033

فاطمه نجم عوده راشد

تطبيقي ثانوية زنوبيا للبنات

 361.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7088

222051031058

محمد علوان عوده حميدي

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 361.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7089

222052419009

مريم سالم مهدي صالح

تطبيقي ثانوية العرفان االهلية للبنات

 361.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7090

222051307243

عبد االمير باسم محمد عباس

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 360.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7091

222051034012

حسين علي شاكر سفيح

تطبيقي اعدادية االطهار للبنين

 360.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7092

222051004037

علي عبد صياح ناصر

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 360.0جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار

7093

162021030037

عباس جواد احمد عباس

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

7094

222021238021

محمد شمران حسين مذكور

ادبي ثانوية الجاحظ المختلطة

 448.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7095

222021086016

باقر مرتضى عبود خزعل

ادبي اعدادية الشهيد ستار مريد للبنين

 433.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7096

262021017070

محمد غازي مكوطر ناصر

ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 431.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7097

222021050012

حسين علي عبد الحسين محمد

ادبي ثانوية الغدير للبنين

 413.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7098

222021219006

علي رزاق عيسى خضير

ادبي ثانوية الفرزدق المختلطة

 410.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7099

222022101014

زهراء حسين معارج مجيد

ادبي اعدادية الفرات للبنات

 407.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  229من 567
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7100

222021300062

سجاد زغير سرحان علوان

ادبي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 398.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7101

162021371123

منتظر حبيب جبارة عبد هللا

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 395.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7102

292021001049

حسين فارس هادي عبود

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 387.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7103

292021008004

اركان كامل جبار خليف

ادبي اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنين

 386.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7104

222021086117

موسى مرتضى عبود خزعل

ادبي اعدادية الشهيد ستار مريد للبنين

 386.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7105

222022166058

نرجس فيصل حاتم عليوي

ادبي ثانوية االبتهال للبنات

 384.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7106

222022107006

حوراء جبار عبد الحسين كيطان

ادبي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 384.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7107

132021257001

ابراهيم فياض رحمه فنجان

ادبي ثانوية الطف المسائية للبنين

 383.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7108

222021400050

حسين علي دكيك حرجان

ادبي الخارجيون

 382.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7109

142021210025

حسين محمد راهي فهد

ادبي ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائية

 380.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7110

222021011026

راغب عالء عبد الحسين جاسم

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 379.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7111

222021222015

علي اكبر حيدر احمد حنون

ادبي ثانوية البحتري المختلطة

 379.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7112

292021017075

سلطان كليف عبادي عبد الرضا

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 378.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7113

222022401050

زهراء سعدي مطرود مري

ادبي الخارجيات

 375.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7114

222022109021

عبير عادل عبيد فارس

ادبي اعدادية الفيحاء للبنات

 375.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7115

222022157016

حوراء علي جويد عذافه

ادبي اعدادية الوركاء للبنات

 375.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7116

222022227009

زينب طالب مزهر طالب

ادبي ثانوية تل الزعتر المختلطة

 375.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7117

292021017136

مالك جليل جاسم شلتاغ

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 371.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7118

222021069035

محمد زياره ارزيج شريده

ادبي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 371.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7119

222021400034

حسن جميل فليح مسلم

ادبي الخارجيون

 369.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7120

222021011024

حسين عدنان عبد اللطيف جبار

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 368.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7121

292022153024

زينب عواد عارف عبد الحسن

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 368.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7122

222022215005

زهراء سميع رزاق عبدالرضا

ادبي ثانوية االبتهاج المختلطة

 368.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7123

262021019028

رامي صبر محسن حاوي

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 367.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7124

222021316003

حسين سلمان محسن عليوي

ادبي ثانوية النجاح االهلية المسائية للبنين

 367.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7125

142021400244

هادي جبار صالح جبر

ادبي الخارجيون

 367.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7126

222022177017

زهراء خيون مهدي عناد

ادبي ثانوية العاديات األهلية للبنات

 366.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7127

222022160053

عبير محمد جاسب هاشم

ادبي اعدادية البطحاء للبنات

 366.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7128

281921018018

حسين طالب نعمه فريح

ادبي اعدادية المشرح للبنين

 426.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7129

292021010007

احمد عطية داخل عبطان

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 365.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7130

222022107021

سما مشتاق طالب حميد

ادبي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 365.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد
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7131

252021211003

امير محمد عبادي راضي

ادبي اعدادية القادسية للبنين

 364.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7132

222021047009

احمد وارد خضير حسين

ادبي اعدادية المختار للبنين

 364.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7133

262022086027

رقيه كريم منشد خلف

ادبي اعدادية الغدير للبنات

 363.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7134

152021009058

حيدر ستار خلف سلمان

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 362.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7135

292021001047

حسين علي حسن فليح

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 362.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7136

292022079028

عتاب صالح جري كريب

ادبي ثانويه المصابيح للبنات

 362.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7137

272021037015

حسين سعيد مهدي حسين

ادبي اعدادية المؤاخاة للبنين

 362.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7138

282021101025

علي حنظل عيال عطية

ادبي اعدادية االرشاد للبنين

 362.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7139

232021060020

قاسم سوادي زغير هديمة

ادبي اعدادية المؤمل للبنين

 362.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7140

242021044011

علي احمد داخل يونس

ادبي ثانوية بغداد األهلية للبنين

 361.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7141

162022210124

هالة عباس فاضل عبيد

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 361.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7142

241921159016

علي حاكم حليم محمد

ادبي ثانوية مارب المختلطة

 420.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7143

222042116058

فاطمه جواد كاظم عمران

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 427.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7144

222042323163

زهراء فايد سلطان عجمي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 427.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7145

222042323060

تبارك علي حسين عبيد

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 423.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7146

222042016007

رباب سليم منيور راضي

احيائي ثانوية التضامن للبنين

 418.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7147

222042214008

زهراء كريم كاظم سهر

احيائي ثانوية االيمان المختلطة

 411.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7148

292042160190

وديان حسن خليل علي

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 411.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7149

222042107029

زهراء رياض جبار عبد هللا

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 411.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7150

222041013042

حسين عزيز فالح حسن

احيائي اعدادية السالم للبنين

 406.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7151

222041008008

حسن فالح داخل طعمه

احيائي ثانوية الصمود للبنين

 404.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7152

222042432007

بنين سالم مطر ذهيب

احيائي ثانوية اور الذهبية االهلية للبنات

 403.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7153

222041306111

حمزة كاظم عبد الواحد ضيف هللا

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 401.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7154

222041013093

علي ستار بلكت جازع

احيائي اعدادية السالم للبنين

 398.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7155

222042116042

زهراء نصار عطشان جوده

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 396.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7156

222042153134

رباب عوده عدنان عبيد

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 395.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7157

222052323008

ايات حسام محمود يوسف

تطبيقي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 423.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7158

222051306107

محمد كاظم ساجت مطر

تطبيقي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 410.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7159

222051010083

عباس ماجد منسي غالي

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 404.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7160

222051307061

رضا حاتم مزبان علي

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 401.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7161

222052158024

هدى عبد الرحمن عبد خضير

تطبيقي اعدادية عشتار للبنات

 399.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد
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 399.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7162

222052150019

ساره سلمان داود زبون

تطبيقي اعدادية الوحدة للبنات

7163

222051003043

منتظر هاشم صبري عبد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 396.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7164

222052323103

كوثر عدنان شبيب كاظم

تطبيقي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 395.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7165

222051003031

فاروق عبد هللا عجيد حريجة

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 395.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7166

222051013052

عمار علي عناد عباس

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 390.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7167

162051139113

محمد سعيد ريسان مركب

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 388.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7168

162052171015

تبارك عبد الحسين رهيف خلف

تطبيقي اعدادية األبلة للبنات

 386.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7169

222052163008

زهراء اياد سمير نهير

تطبيقي اعدادية بردى للبنات

 386.0جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد

7170

222041013136

مصطفى لؤي صبيح رشيد

احيائي اعدادية السالم للبنين

 544.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7171

222041400128

مصطفى عباس مجخر ضيول

احيائي الخارجيون

 525.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7172

222042105020

رقية ميثاق حسين علي

احيائي اعدادية المصطفى للبنات

 521.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7173

222042105079

فضة صبيح علي مروح

احيائي اعدادية المصطفى للبنات

 510.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7174

222042156214

غدير جمعه كاظم صبيح

احيائي اعدادية النور للبنات

 501.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7175

222042151052

طيبه حسن شريف عويد

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 498.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7176

222042323482

فاطمة محمد سالم جساب

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 488.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7177

222041010047

حسين يوسف حسن مدحوج

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 486.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7178

222041246005

حيدر عباس رشك بتور

احيائي ثانوية ينابيع المعرفة المختلطة

 484.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7179

222041010197

مصطفى محمد كاظم زوره

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 481.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7180

222042398004

دعاء نافع فرحان مفتن

احيائي ثانوية دار السالم االهلية للبنات

 476.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7181

222042414066

حوراء حازم نايف جخيم

احيائي ثانوية وهج المتميزات االهلية للبنات

 474.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7182

222042111012

ايمان نديم كاصد عاكول

احيائي اعدادية العقبة للبنات

 469.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7183

222042135195

فدك صبري ريسان شاكر

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنات

 466.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7184

222042160053

منى مبارك عبد شرشاب

احيائي اعدادية البطحاء للبنات

 464.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7185

222051009031

عباس حميد عبد منصور

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 471.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7186

222051318001

احمد جميل جابر خليف

تطبيقي ثانوية االصالح المسائية للبنين

 461.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7187

222051314030

حسين علي اميش برغوث

تطبيقي اعدادية الضاد المسائية للبنين

 459.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7188

222051308054

محمد عبد الرسول مسير علوان

تطبيقي ثانوية الفهود المسائية للبنين

 455.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7189

222052103032

سرى جمعه موتان نافع

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 444.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7190

222051307265

محمد حسن جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 443.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7191

222052104015

زينب حمد علي منشد

تطبيقي اعدادية الفضائل للبنات

 439.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7192

222051373001

احسان جودة عطية حمود

تطبيقي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 437.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  232من 567
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 434.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7194

222052187026

غفران فالح هليل عبيد

تطبيقي ثانوية االشراق اللبنات

 428.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7195

162051139026

حسين صاحب ياسر مكطوف

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 425.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7196

222051096002

احمد حيال حسين سعيد

تطبيقي ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنين

 425.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة

7197

222021005020

حيدر نوري كامل مجيد

ادبي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 467.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7198

222022222008

زهراء مرتضى رعيد عطور

ادبي ثانوية البحتري المختلطة

 453.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7199

222022101005

تبارك نعيم ثامر مخيلف

ادبي اعدادية الفرات للبنات

 440.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7200

222021237006

كرار علي محسن علي

ادبي ثانوية الفصاحة المختلطة

 432.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7201

222022136001

براء عبد الباري عبد خلف

ادبي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 424.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7202

222022222005

تقوى يوسف عطشان فارس

ادبي ثانوية البحتري المختلطة

 419.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7203

292021400112

مجيد فليح رهيف جبر

ادبي الخارجيون

 417.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7204

222022120021

نبأ كامل عبد الصاحب شناوه

ادبي اعدادية الهبة للبنات

 414.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7205

292021111014

منصور كامل اهليل سلمان

ادبي ثانوية فجر السالالت المختلطة

 409.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7206

222021243008

مجتبى حازم شنيت كريم

ادبي ثانوية الرويمي المختلطة

 404.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7207

222022160046

سجى فرحان نغيمش ظاهر

ادبي اعدادية البطحاء للبنات

 403.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7208

222022233005

غيداء صائب بدر سليمان

ادبي ثانوية المحمدية المختلطة

 402.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7209

292021010073

عبد هللا بدر عبد هللا موسى

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 401.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7210

292021001136

كميل مسلم محمد حنتوش

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 400.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7211

162022267027

هدى محمد فليح باهض

ادبي ثانوية التعاون للبنات

 398.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7212

222022166036

سجى علي حمود شالل

ادبي ثانوية االبتهال للبنات

 398.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7213

292021400034

حسين علي عودة بجاي

ادبي الخارجيون

 394.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7214

222021368004

حميد عبد شايع ناصر

ادبي ثانوية انوار الهدى االهلية للبنين

 393.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7215

162021356011

حسين فليح حسن عصواد

ادبي ثانوية سفوان المسائية للبنين

 393.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7216

162021033035

عباس عاطف جبار عبد الرضا

ادبي اعدادية اليرموك للبنين

 390.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7217

222022110002

الزهراء فاطمه عباس علي محمد

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 389.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7218

292021028072

عالء فارس كامل جويد

ادبي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 388.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7219

222022389014

وفاء صباح طارش سعود

ادبي ثانوية االصالح للبنات

 386.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7220

292022050098

فاطمه قاسم محمد عليوي

ادبي اعدادية فلسطين للبنات

 386.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7221

222022160068

مروه زغير عالوي ريه

ادبي اعدادية البطحاء للبنات

 385.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7222

222022109009

تقوى سامي كريم هليل

ادبي اعدادية الفيحاء للبنات

 385.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7223

222022202009

رنا غالب عبد الزم

ادبي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 385.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية
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7224

222022143024

فاطمة جاسم محمد سعدون

ادبي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 384.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7225

222022155028

فاطمة الزهراء حسين فهد صالح

ادبي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 384.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7226

222022202018

زينب كريم مناحي جوده

ادبي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 380.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7227

292021153159

عمار كاظم شهيل راضي

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 379.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7228

222022427005

بلسم حسن عبد الحسين عليوي

ادبي ثانوية سما ذي قار للبنات

 378.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7229

222022262001

اطياب نعمه عطا هللا جاسم

ادبي ثانوية المجاهد المختلطة

 377.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7230

222022427009

حوراء خضير عوض راشد

ادبي ثانوية سما ذي قار للبنات

 376.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7231

222022161017

زينب حسين جبار رجاب

ادبي اعدادية الشطرة للبنات

 375.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7232

222022205001

اديان مجاهد منعثر منشد

ادبي ثانوية النبوة للبنات

 375.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7233

292021028096

مؤمل حميد حسون مهاوش

ادبي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 375.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7234

222021082009

كريم زيدان خلف كاظم

ادبي اعدادية وليد الكعبة للبنين

 374.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7235

292022087011

مريم جميل جخيري محمد

ادبي ثانوية الحطيم للبنات

 372.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7236

292021009061

حيدر عبد العالي مذبوب علوان

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 370.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7237

262021044057

موسى عمران كامل شرهان

ادبي اعدادية شرف الدين للبنين

 369.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 369.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7238

292021017049

حسين قاسم عبد العباس جخام

7239

222041046044

عباس سعيد ناصر سيد حسين

احيائي اعدادية الفهود للبنين

 506.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7240

222041013075

عباس حسين علي جابر

احيائي اعدادية السالم للبنين

 504.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7241

292041150001

احمد طعيمه شجاي جرو

احيائي ثانوية المنار المسائية

 502.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7242

222041310098

ضياء رحيم فليفل سلمان

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 500.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7243

222042125119

فاطمه مصطفى شناع لفته

احيائي ثانوية الصادق أألهلية للبنات

 498.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7244

222042209125

سبأ صالح ديوان كشيش

احيائي اعدادية السوق للبنات

 484.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7245

222051300166

عباس هاشم جاسم معادي

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 437.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية
 436.0جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية

7246

222051052009

هيثم قاسم زويد كنيفذ

7247

222022321051

غدير كاظم سفاح جار هللا

ادبي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 454.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7248

292022103001

شيخه هربود تركي مكطوف

ادبي ثانوية بصية المختلطة

 401.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7249

222022188021

عذراء ياسر حنون محمد

ادبي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

 390.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7250

222022215010

نبأ حيدر موازي مناتي

ادبي ثانوية االبتهاج المختلطة

 382.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7251

222022188009

تمارة عبد القادر ياسين راضي

ادبي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

 378.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7252

241922162005

خديجه صباح هادي ضمد

ادبي ثانوية االزهر المختلطة

 431.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7253

222022184017

فاطمه رشيد تركي عبد الحسين

ادبي ثانوية تبارك للبنات

 362.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7254

222042314023

زهراء داخل رحيمه ثامر

تطبيقي ثانوية الحقيقة للبنين

احيائي اعدادية الضاد المسائية للبنين

صفحة  234من 567
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 434.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7256

222042165095

مريم كاظم عوض دهش

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 430.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7257

222042136038

نور الهدى حيدر جاسم علي

احيائي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 427.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7258

222042175042

تبارك عدنان عبود مكطوف

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 424.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7259

222042102043

زينب حسين صاحب يوسف

احيائي ثانوية الفردوس االولى للبنات

 422.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7260

222052106004

ايمان عماد حنون دويش

تطبيقي اعدادية تونس للبنات

 399.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7261

222052187015

زحل عويد زباله لفته

تطبيقي ثانوية االشراق اللبنات

 396.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7262

222052105048

هدى صباح صبار عبد الحسن

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنات

 392.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

7263

222052187030

فرقان عودة حمدان سويج

تطبيقي ثانوية االشراق اللبنات

 391.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

7264

222042424067

فاطمه حيدر عبد العظيم عبد المجيد

7265

222022186003

نور الزهراء جاسم محمد عبود

ادبي ثانوية الحوراء االهلية اللبنات

 389.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7266

222022388015

زينب عبد الحسين شهيب عبد الحسن

ادبي ثانوية البتول للبنات

 369.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7267

292022060163

نور علي مايع مجيد

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 367.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7268

222022190010

زينه ستار سلمان عواد

ادبي ثانوية الوالية للبنات

 360.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7269

222041036272

مؤمل فارس عيسى كريم

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 454.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7270

222041002220

علي عدنان حميد جالب

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 428.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7271

222042415013

زينب كاظم صالح حسن

احيائي ثانوية االفق االهلية للبنات

 416.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

 445.0جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال

7272

222042204227

هانيه رافد عبد الرزاق كزار

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 415.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7273

222042323149

زهراء عبد هللا جعيول عذافه

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 411.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7274

222042103254

نور عبد الساده عجيم حسين

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 409.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7275

222041356028

باقر نعمة جاسم طويرش

احيائي اعدادية التميز للبنين

 401.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7276

162051363183

علي حسين تعبان عبد الصاحب

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 446.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7277

162051355238

محمد باقر حقي سعدون جابر

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 396.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7278

162052401079

شهد مالك جبر عوده

تطبيقي الخارجيات

 395.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7279

162051139070

عبد هللا سالم جاسم موشي

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 392.0جامعة ذي قار/كلية اآلداب

7280

222042101072

غدير حيدر سكندر سلطان

احيائي اعدادية الفرات للبنات

 414.0جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

7281

221951009055

منتظر مهدي دوخي رهيف

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 443.0جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ

7282

222022105001

اديان واثق صباح محمد

ادبي اعدادية المصطفى للبنات

 386.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

7283

222022106061

فاطمه عذاب زغير عوده

ادبي اعدادية تونس للبنات

 382.0جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية

7284

132021024102

محمد عباس محمد بريسم

ادبي اعدادية عكاظ للبنين

 410.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7285

252021047030

يعقوب يوسف هجول حسون

ادبي اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنين

 387.0جامعة ذي قار/كلية األعالم
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ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 364.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7287

252042170283

زهراء حيدر علي كاظم

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 448.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7288

222042103077

حنين هاني شطنان كويم

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 440.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7289

222042159005

اماني عماد كاظم حسن

احيائي ثانوية الزهراء للمتميزات

 413.2جامعة ذي قار/كلية األعالم

7290

222041003333

محمد علي خضر عبد الرضا

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 411.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7291

222042424022

تبارك رحيم سلمان جبر

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 404.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7292

202041011058

مهند صفاء محمد فارس

احيائي اعدادية المستقبل للبنين

 397.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7293

222052104013

زينب اسعد باقر عباس

تطبيقي اعدادية الفضائل للبنات

 398.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7294

162051038090

علي فضل خيون جري

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنين

 397.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7295

222051306104

محمد صادق وليد طعيمه عبد الحسين

تطبيقي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 393.0جامعة ذي قار/كلية األعالم

7296

182041035001

ابراهيم خالد محمد درويش فاضل

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 596.0جامعة كركوك/كلية طب االسنان

7297

212042109032

رغد محمد فاضل احمد

احيائي اعدادية الحجرات للبنات

 596.0جامعة كركوك/كلية الصيدلة

7298

202051402006

ده فر خالد عبدالحميد عبدالرحمن

تطبيقي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 487.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7299

202042160066

شهد ماجد حميد ريحان

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 552.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7300

202041011059

مهيمن مجيد حميد صالح

احيائي اعدادية المستقبل للبنين

 534.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7301

202051259215

محمد نظام الدين بهاء الدين محمد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 567.0جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط

7302

182042181032

ساره عصام محمد حسين

احيائي اعدادية طوز للبنات

 573.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7303

202042109077

هدى فراس فرقد طه

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 553.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7304

322041010044

عثمان طارق ياسين عبد علي

احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنين

 528.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7305

202041304058

ريان مريوان نزار صالح

احيائي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 522.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7306

202051011009

جمال جمعه احمد حسين

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

 519.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7307

202051312059

عبد هللا يوسف محمود بالل

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 472.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7308

202051006035

عبد هللا انور خفيف جاكه

تطبيقي اعدادية الصدر للبنين

 443.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7309

202052352001

أسماء وتمان احمد فرهاد

تطبيقي ثانوية شنه للبنات دراسة كردية

 440.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7310

202051303028

زياكو مسعود طالب محمد

تطبيقي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 439.0جامعة كركوك/كلية العلوم

القبول المركزي

7311

202052139005

اسراء علي حسين سعيد

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 438.0جامعة كركوك/كلية العلوم

7312

202041311021

خيالن نجاة عبد الكريم سعيد

احيائي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 503.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7313

202041001022

احمد عماد غريب حسن

احيائي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 499.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7314

202041377157

محمد عزت حمه طاهر حمه امين

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 494.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7315

202042116043

ساره قتيبه يحيى سلمان

احيائي ثانوية كركوك للمتميزات

 489.3جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7316

202041302093

فهمي رزكار علي اسماعيل

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 488.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
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القبول المركزي

 481.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7317

202041304139

هيوا اسماعيل حسين محمود

احيائي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

7318

202042116028

زهراء محمد أيوب طيب

احيائي ثانوية كركوك للمتميزات

 481.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7319

202041303034

احمد نجاة محمد قادر

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 480.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7320

202041015040

محمد احمد عباس محمد

احيائي اعدادية الجواهري للبنين

 479.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7321

202041377021

احمد رسول شريف فرج

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 469.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7322

202041302101

مارينز آزاد محمد جوامير

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 469.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7323

182042175037

غدير علي بهجت جمعه

احيائي ثانوية البتول للبنات

 467.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7324

202042338018

زينب اسماعيل عبد هللا طه

احيائي ثانوية هه وري للبنات -الدراسة الكردية

 466.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7325

202042340017

تريفه صالح محمد احمد

احيائي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 464.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7326

322042066001

اساور فرحان عكيدي موسى

احيائي ثانوية الزهراء المسائية للبنات

 464.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7327

202041303036

احمد نهاد تبارك جبار

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 463.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7328

202051304107

هه ستيار لطيف عزيز حسين

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 453.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7329

202051377113

مصطفى بهجت مجيد محمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 448.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7330

202052333022

مريم عبيد انور علي

تطبيقي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 428.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7331

202052382049

كه شبين اسو صابر يابه

تطبيقي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 427.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7332

202051304064

كاردو كمال عبد هللا احمد

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 419.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7333

202051302034

شاهو مهدي صالح محمد

تطبيقي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 408.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7334

202051049004

محمد ابراهيم رحيم حسن

تطبيقي ثانوية القلم االهلية للبنين

 407.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7335

202051304090

محمد لقمان كاكة محمد

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 406.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7336

202051309007

بروا ريبوار عمر عزيز

تطبيقي ثانوية روناكي للبنين دراسة كردية

 405.0جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7337

202021062024

عبد الرحمن محمد اسماعيل حسين

ادبي ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحين

 455.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7338

202022160002

أيه قاسم سعيد صالح

ادبي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 451.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7339

202021259156

علي نوزاد جالل خورشيد

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 437.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7340

202021253004

احمد ابراهيم خلف علي

ادبي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 433.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7341

202021369009

طالبان عز الدين غازي عاصي

ادبي ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كردية

 430.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7342

202021377104

محمد نوزاد فريق علي

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 422.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7343

202021314003

احمد محي الدين نوري احمد

ادبي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 417.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7344

202021311018

دابان أسو جبار علي

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 416.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 415.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7345

202021306041

رياض نوزاد عودل محمد ججان

7346

202042114027

جنه الفردوس عالء فاهم اسماعيل

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 517.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7347

202042187001

رقية محمد علي ابراهيم

احيائي ثانوية الشيماء االهلية للبنات

 464.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون
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 460.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7348

312042037015

مرفت محمد سالم محمد

احيائي ثانوية مريم الطاهرة للبنات

7349

202041009029

سراج الدين احمد جمعة خطاب

احيائي اعدادية ابن خلدون للبنين

 460.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7350

202042160090

مريم احمد كنعان عباس

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 459.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7351

202041003083

محمد حسين سعيد شكر

احيائي اعدادية الجهاد للبنين

 458.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

7352

202052101014

عائشة قتيبة ياسين احمد

تطبيقي ثانوية  9نيسان للبنات

7353

212021064018

محمد احمد مدحت محمد

 421.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون

ادبي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 404.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7354

202021377060

سوران محمد فرج روستم

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 398.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7355

202022141032

نورهان عامر ناصر غالب

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 397.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7356

202021391014

قدرت مراد قدرت زينل

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 395.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7357

202021306060

عيسى محمد جمعه قادر

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 393.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7358

202022348013

فينك كمال حمد برايم

ادبي ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كردية

 389.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7359

202022138039

نجاة عالء دعير كريم

ادبي اعدادية نور العراق للبنات

 384.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7360

202022346001

أسماء سامان صابر عبد هللا

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 383.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7361

202021306014

احمد سالم حسين شكور

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 383.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7362

202021078001

ابراهيم خالد عبد هللا احمد

ادبي اعدادية السياب للبنين

 382.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7363

202022335049

هدى يلماز فائق احمد

ادبي ثانوية استيره للبنات -دراسة كردية

 380.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7364

202021377013

احمد فؤاد احمد كريم

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 380.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7365

202021311032

صديق عبد الرحمن ستار مجيد

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 379.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7366

202021402060

محمد صباح عبدهللا غفور

ادبي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 378.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7367

102021203063

مختار محمد عدوان لفته

ادبي ثانوية الزهاوي المسائية للبنين

 375.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7368

112022088026

شمس مصطفى حيدر كامل

ادبي ثانوية الزهراء للبنات

 375.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7369

202022401024

جيهان فرحان محمد حمود

ادبي الخارجيات

 373.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7370

182021354003

طيف نوري حسين ابراهيم

ادبي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 372.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7371

212022179018

دعاء محمد جاسم محمد

ادبي اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبنات

 371.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7372

202021364005

سامان برزان رشيد مجيد

ادبي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 370.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7373

202021314007

حسين سردار محمد علي نوري

ادبي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 370.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7374

202021259063

خوام دهام محمد عمر

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 369.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7375

192021343151

محمد نافع طلب خلف

ادبي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 369.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7376

202022149010

ايه حيدر فيصل حمدان

ادبي ثانوية الشروق للبنات

 368.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7377

202022382001

اسراء عبد السالم احمد علي

ادبي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 368.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7378

202021311008

احمد عادل احمد غفور

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 367.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية
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القبول المركزي

 367.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7380

202021311061

هاوكار لطيف عبدل جبار

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 367.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7381

102021205092

علي محمود محسن محمود

ادبي إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 366.0جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية

7382

182042182061

سعاد حاتم عبد سعيد

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 577.0جامعة كركوك/كلية التمريض

7383

202042140048

فاطمه نجم الدين رشيد محمد

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

 576.0جامعة كركوك/كلية التمريض

7384

202042334162

سميه احمد عبد القادر حميد

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 519.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

7385

202042382002

اسراء مهدي فاتح محي الدين

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 507.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

7386

202042334287

هيلين احمد حسين احمد

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 482.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

7387

322041060074

مصطفى ظافر جميل ناصر

احيائي ثانوية جيا المسائية للبنين

 477.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

7388

182041354134

مصطفى خالد محمد درويش فاضل

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 466.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

7389

202041312048

دلوفان محمد مهدي رسول

احيائي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 462.0جامعة كركوك/كلية الطب البيطري

7390

202042403011

زهره جبار جوهر عزيز

احيائي الخارجيات -الدراسة الكردية

 418.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7391

202042398020

شيوه نزار عباس عبد الكريم

احيائي ثانوية كركوك جاغ االهلية للبنات

 413.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7392

202041302016

ابراهيم احمد علي رحيم

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 411.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7393

202042364008

داليا منذر حسن كاكه خان

احيائي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 405.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7394

202042349031

فاطمه دارا محمد حسن

احيائي ثانوية جياي مه تين للبنات دراسة كردية

 404.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7395

202042133029

دينا نجاح حسين مردان

احيائي ثانوية حطين للبنات

 403.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7396

202042395063

مرال ادهم قاسم عبد الواحد

احيائي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 402.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7397

202042334056

ايمان ساالر عمر حسين

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 402.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7398

202042180107

مروه عزيز برقي محمد

احيائي اعدادية كلية كركوك للبنات

 401.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7399

202041262013

احمد مطر محمد داثان

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 397.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7400

202041303116

عبد هللا عباس سعيد محمد

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 395.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7401

202042101035

نوره صالح كريم جاسم

احيائي ثانوية  9نيسان للبنات

 393.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7402

202041302048

دانيال ياس خضر بايز

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 392.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7403

202041377057

بريار عبد هللا محمد امين عزيز

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 390.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7404

202041302159

يوسف فيض هللا رشيد محمد

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 389.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7405

202042362031

هيلين عدنان عبد الرحمن توفيق

احيائي ثانوية شوان المختلطة  -كردية

 388.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7406

202041302082

عبد المؤمن عز الدين محمد علي فرج

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 386.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7407

182041037016

حيدر يلماز نياز الدين اكبر

احيائي اعدادية طوز للبنين

 386.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7408

202042334136

زينب عدنان عبد الرحمن نوري

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 385.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7409

182041135014

سجاد اوميد حسين محمد

احيائي ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنين

 383.0جامعة كركوك/كلية الزراعة
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7410

202042124113

ولدان كريم محمد مصطفى

احيائي اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

 382.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7411

202041307005

اسماعيل فرمان محمد علي جراخ

احيائي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 380.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7412

182042244033

سراج عامر محمد سمين

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 380.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7413

202042350001

إزين نشأت شاهويز خورشيد

احيائي ثانوية زوزان للبنات دراسة كردية

 379.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7414

212041352012

عقيل سعدون خليل محمد

احيائي ثانوية العرفان المختلطة

 378.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7415

202042119011

انجي محسن طه عثمان

احيائي ثانوية جالل رضا افندي للبنات

 378.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7416

202042142008

مريم سالم اوراها بيا

احيائي ثانوية عشتار للبنات

 378.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7417

202041299013

بالل كريم سيد كل عبدل

احيائي اعدادية لورستان للبنين  -دراسة كردية

 378.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7418

202042334123

زريان صباح فاتح فتاح

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 375.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7419

202042382079

فاطمه عبد هللا رشيد حسين

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 374.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7420

202042382105

هه الله ابراهيم حسين توفيق

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 371.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7421

202042102036

ساره محمد عبد محمد

احيائي اعدادية الواسطي للبنات

 371.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7422

202041304014

احمد حسين طه عبد الكريم

احيائي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 370.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7423

202041200007

سليمان مظهر صالح سليمان

احيائي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 369.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7424

202042396004

حنين قاسم هاشم جالل

احيائي ثانوية المسرة المسائية للبنات  -تركماني

 368.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7425

202041390011

احمد اركان اكرم احمد

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 368.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7426

202041370006

شاالو وريا خالد احمد

احيائي ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كردية

 367.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7427

202042148010

زهراء حمزه صالح محمد

احيائي اعدادية قونجه كول للبنات

 364.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7428

202041010007

عباس صباح محمد اغا

احيائي ثانوية المصلى النموذجية للبنين

 364.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7429

202041377069

دلوفان مجيد رشيد حميد

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 364.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7430

202042114003

اسراء روكان عزيز محمود

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 363.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7431

202041390003

ابراهيم جهاد محمد علي خورشيد

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 363.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7432

202041209002

احمد شهاب احمد علي

احيائي اعدادية المنزلة المختلطة

 362.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7433

202042282214

لبنى عصام ناظم ولي

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 361.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7434

202042282085

دالل حسن علي عبد هللا

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 361.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7435

212041009225

محمد عماد منصور خلف

احيائي اعدادية جلوالء للبنين

 361.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7436

212041030097

همام طالل ياس فرحان

احيائي اعدادية الوجيهية للبنين

 360.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7437

202041030160

يوسف سمير فاضل رمضان

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 360.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7438

202051314011

ايوب سليمان نامق رحيم

تطبيقي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 477.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7439

201951261044

مصطفى يونس علوان ابراهيم

تطبيقي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 465.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7440

202051004005

أمير عامر محمد محمود

تطبيقي اعدادية الحكمة للبنين

 371.0جامعة كركوك/كلية الزراعة
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تطبيقي ثانوية اتا بكلر للبنين

 368.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7442

202051259028

اسماعيل مظفر علي عبد هللا

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 365.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7443

202052340025

زينو عبد الكريم عثمان معروف

تطبيقي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 362.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7444

202051013003

احمد سامان رستم رضا

تطبيقي ثانوية الوثبة للبنين

 362.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7445

202051311007

خليل احمد عمر رحيم

تطبيقي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 362.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7446

202052125018

نورا علي احمد ابراهيم

تطبيقي ثانوية الصفوة للبنات

 361.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7447

202052134031

ساهره سعيد قاسم محمد

تطبيقي ثانوية اليقظة للبنات

 361.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7448

202052175026

فاطمه محمد صالح زين العابدين

تطبيقي ثانوية ايبك يولو للبنات

 360.0جامعة كركوك/كلية الزراعة

7449

202041008020

محمود صالح عيسى جاسم

احيائي ثانوية اتا بكلر للبنين

 409.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

7450

202041400056

مصطفى عادل محسن حسن

احيائي الخارجيون

 403.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

7451

202041250045

حسين عبد هللا محمد عكلة

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 367.0جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة

7452

202021377114

هانا عباس حسن احمد

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

7453

202022364021

هدى نور الدين عبد هللا عبد القادر

ادبي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 419.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7454

202021313030

ريبين لطيف واحد محمد

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 402.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7455

202021402072

نزاد نوزاد حسن عبدالرحمن

ادبي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 398.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7456

182021354006

لؤي عباس عبد هللا حسن

ادبي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 388.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7457

232021256011

احمد مجيب ماضي خليل

ادبي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 388.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

 428.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7458

182021012029

علي ميثم عباس مهدي

ادبي اعدادية االسكندرونة للبنين

 387.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7459

202022333009

ايناس الياس الماس صابر

ادبي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 387.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7460

192021056003

احمد موصوف رافع عطا هللا

ادبي اعدادية المربد للبنين

 386.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7461

212021042020

عباس رضا خليل حسين

ادبي ثانوية طالب الزيدي للبنين

 383.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7462

182021012034

مراد عباس هادي عسكر

ادبي اعدادية االسكندرونة للبنين

 379.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7463

312022031007

تبارك وليد حميد مهدي

ادبي ثانوية جوارجرا للبنات

 378.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7464

182021012009

حسين جبار جمعه شهاب

ادبي اعدادية االسكندرونة للبنين

 377.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7465

202021311064

يوسف احمد حميد ناصر

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 376.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7466

202021085001

ابراهيم احمد فتح هللا احمد

ادبي اعدادية الحكمة الثانية للبنين

 372.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7467

202042337011

جيمن عمر هدايت محمد

احيائي ثانوية جرمو للبنات  -كردية

 443.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7468

202042337006

ايمان عمر هدايت محمد

احيائي ثانوية جرمو للبنات  -كردية

 442.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7469

202041303117

عبد هللا عثمان علي صالح

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 442.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7470

202042349042

نور رزكار سعيد محمد

احيائي ثانوية جياي مه تين للبنات دراسة كردية

 437.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7471

202041303115

عبد هللا جوهر صابر فتاح

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 436.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  241من 567
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 436.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7472

202042403001

ئافان خدر حمه امين ممد

احيائي الخارجيات -الدراسة الكردية

7473

202041262097

مصطفى ياسر خالد علي

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 424.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7474

202041377152

محمد عادل محمد امين

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 423.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7475

202042344057

ايمان هيوا درويش خضر

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 422.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7476

202041377029

احمد كارزان كاكه مند يابه

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 422.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7477

202041377151

محمد طيب محمود احمد

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 420.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7478

202041003037

ذو الفقار عبد الهادي ابراهيم حسن

احيائي اعدادية الجهاد للبنين

 420.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7479

202041314020

محمد سعود محمود مام علي

احيائي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 419.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7480

202042117039

ساره محمد عمر حسن

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 419.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7481

202042340034

سكاال كاميران كريم نجم الدين

احيائي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 417.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7482

182051381007

محمد صابر احمد شريف

تطبيقي ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنين

 464.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7483

202051299003

ابراهيم جليل مجيد نور الدين

تطبيقي اعدادية لورستان للبنين  -دراسة كردية

 398.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7484

202052149014

ضحى محمد جاسم محمد

تطبيقي ثانوية الشروق للبنات

 395.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7485

202052125010

فاطمه بابو الرقيق تيه

تطبيقي ثانوية الصفوة للبنات

 392.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7486

202051017038

وطبان اسود احمد محمد

تطبيقي اعدادية داقوق للبنين

 387.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7487

202051259147

علي نصير عباس عبد الحسن

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 386.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7488

202051015015

سفيان قاسم محمد صالح

تطبيقي اعدادية الجواهري للبنين

 386.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7489

202051314010

اسامه دانيال فاتح محمد

تطبيقي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 385.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7490

202051377091

محمد شيرزاد علي محمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 381.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7491

202051004040

مصطفى لقمان رحمان رضا

تطبيقي اعدادية الحكمة للبنين

 380.0جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد

7492

202021400233

فراس عباس خضر صالح

ادبي الخارجيون

 409.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7493

202022283011

كوثر عبد حمد صبح

ادبي ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربية

 397.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7494

202021015019

عبد الرحيم محمد رميض عبد هللا

ادبي اعدادية الجواهري للبنين

 390.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7495

172021144010

سفيان محمد ابراهيم حميد

ادبي اعدادية الشافعي للبنين

 384.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7496

192021358045

واثق حسن عالوي سلوم

ادبي ثانوية الصقالوية المسائية للبنين

 372.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7497

202021259081

سالم محمود مطلك جاسم

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 372.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7498

202021360011

يوسف عبد الجبار نورى احمد

ادبي ثانوية كلور المختلطة  -كردية

 371.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7499

202022382039

روشنا عادل حسين امين

ادبي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 371.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7500

202021259050

حسن علي محمد يوسف

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 370.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7501

202021259073

ريان محمد علي بكر

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 370.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7502

202022352026

مريم عصام صالح علي

ادبي ثانوية شنه للبنات دراسة كردية

 369.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

صفحة  242من 567
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7503

202021306020

احمد نور الدين امين حسن

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 369.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7504

202022346022

رؤيا اراز عمر خورشيد

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 368.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7505

212021084023

عمران مجيد زكام برو

ادبي ثانوية ثأر الشهداء للبنين

 368.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7506

202022346040

سيوه احمد محمد صالح

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 367.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7507

202022177006

اية قيس اسماعيل حسين

ادبي ثانوية اليعربية للبنات

 366.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7508

202021267024

علي عادل عداي محمد

ادبي ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنين

 366.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7509

202022125016

زينب حسين ابراهيم سمين

ادبي ثانوية الصفوة للبنات

 365.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7510

202021016005

اسماعيل محمود اسماعيل عبد الرحمن

ادبي ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 363.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7511

202021015013

سرمد عامر مصطفى صالح

ادبي اعدادية الجواهري للبنين

 363.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7512

202021016020

محمد رمضان خضر مهدي

ادبي ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 363.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7513

202021201040

مهدي صالح خلف شهاب

ادبي ثانوية الفاروق المختلطة

 362.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7514

202021306006

ئه له ند كامران قادر محمد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 360.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة
 360.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7515

202021079043

ياسر محمد عبد علي

7516

202042334186

شاكول شيرزاد شمس الدين مجيد

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 469.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7517

202042344036

االء نجم الدين عز الدين عثمان

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 465.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7518

212041033115

منتظر احمد اسماعيل نحو

احيائي اعدادية صدى التأميم للبنين

 457.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7519

202042133039

زينب حميد مجيد كريم

احيائي ثانوية حطين للبنات

 455.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7520

202042382087

ليلى محمد حسين محمد

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 448.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7521

202042334134

زينب خليل خورشيد امين

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 447.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7522

202041299004

ابراهيم ناصح ستار رسول

احيائي اعدادية لورستان للبنين  -دراسة كردية

 440.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7523

202042341058

سيما عزيز محمد عزيز

احيائي اعدادية  11اذار للبنات دراسة كردية

 438.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7524

202041305015

دانيال شهاب احمد مصطفى

احيائي اعدادية الشورجة للبنين  -كردية

 434.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

7525

202041022104

محمد حاجم فيصل محمد

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 431.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7526

202041259157

عبد هللا عبد الخالق سلطان حمادي

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 430.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7527

202042154053

شكران صديق حسين زالو

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 424.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7528

202042168037

منار جمعه محمود سليمان

احيائي ثانوية النصر للبنات للنازحات

 423.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7529

202051259267

يوسف اركان خلف حميد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 402.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7530

212051033009

حسين نشأة خلف محمود

تطبيقي اعدادية صدى التأميم للبنين

 389.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7531

202052139022

رؤيا قحطان رشيد برجد

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 387.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7532

202051312053

طه دلير عبد العزيز كريم

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 386.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7533

202051011033

محمد عواد حسن علي

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

 386.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

صفحة  243من 567
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7534

202052139028

زينب نجدت حميد رشيد

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 384.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7535

202051015036

كامل ياسين محمد جدوع

تطبيقي اعدادية الجواهري للبنين

 380.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7536

202051013047

عدنان نايف علي عباس

تطبيقي ثانوية الوثبة للبنين

 380.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7537

202051259016

احمد عماد فريدون عبد الحميد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 379.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7538

202052147002

استبرق نبهان صالح عكله

تطبيقي اعدادية الحويجة للبنات

 378.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7539

202051259252

هشام نومان جليل احمد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 378.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7540

202051304094

محمد نور الدين محمد رشيد محمد

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 376.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7541

202051259086

صديق خلف زيد خلف

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 376.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7542

202052160003

تبارك محمد محي دحام

تطبيقي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 375.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7543

202052134021

رسل عبد السالم زبار جوهان

تطبيقي ثانوية اليقظة للبنات

 374.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7544

222051042049

علي عبداالمير حموده جاسم

تطبيقي اعدادية الجزائر للبنين

 372.0جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة

7545

202041304013

احمد جوهر عبد الصمد عمر

احيائي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 509.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7546

202041400059

هريم علي محمد صالح

احيائي الخارجيون

 504.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7547

202042350006

ساره مسعود غفور فتاح

احيائي ثانوية زوزان للبنات دراسة كردية

 496.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7548

202042162011

زينب اكرام هادي تقي

احيائي ثانوية باغداكول للنازحات

 490.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7549

202042349009

ايمان اسماعيل عثمان طيب

احيائي ثانوية جياي مه تين للبنات دراسة كردية

 488.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7550

202041048052

حكيم محمد محمود رشيد

احيائي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 488.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7551

202041250113

عمر عبد هللا نجم عبد هللا

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 486.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7552

202042130034

هبه صفاء كاظم محمد

احيائي ثانوية النزاهة للبنات

 486.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7553

202042395034

زينب احمد سعيد احمد

احيائي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 484.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7554

322041004054

مصطفى حامد شاكر عبد

احيائي ثانوية الرفاعي للبنين

 484.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7555

202042331127

شازين نجاة محمود عزيز

احيائي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 483.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7556

212051033006

حسين شكر خلف محمد

تطبيقي اعدادية صدى التأميم للبنين

 471.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7557

202051259226

مصطفى اسماعيل صالح كريم

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 464.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7558

202051314034

محمد شيرزاد رشيد سمايل

تطبيقي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 462.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7559

202051377051

سيوان محمد عبد الكريم حمه رضا

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 450.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7560

202051094001

أيوب أحمد عبد الغفور خطاب

تطبيقي ثانوية التفوق االهلية للبنين

 439.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7561

202051261041

محمد زيدان علي زيدان

تطبيقي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 437.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7562

202051303013

به رهه م حسن بكر حمه صالح

تطبيقي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 437.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7563

202052382037

سوما حسن سليمان علي

تطبيقي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 432.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7564

202052149008

ايه فرج حمد محمود

تطبيقي ثانوية الشروق للبنات

 430.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  244من 567
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7565

182051381006

علي سردار عباس رمضان

تطبيقي ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنين

 424.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7566

202052282013

ايمان رامي محمد حسين

تطبيقي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 422.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7567

202051003031

ذياب زياد ذياب سلمان

تطبيقي اعدادية الجهاد للبنين

 420.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7568

202051003028

حمادة غانم خليل جاسم

تطبيقي اعدادية الجهاد للبنين

 419.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7569

202052331025

سارا فؤاد محمد صالح

تطبيقي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 418.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7570

202052154006

جنان فرحان ظاهر محمود

تطبيقي ثانوية ام البنين للبنات

 414.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7571

202051314019

سوران ناصح محمد بهرام

تطبيقي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 409.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7572

202052132006

روزين مهدي هادي محمد

تطبيقي ثانوية الجمهورية للبنات

 408.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7573

202051259269

يوسف عامر محمد حمد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 405.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة

7574

202021018017

يوسف عاصم رشيد حسن

ادبي اعدادية تازة للبنين

 480.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7575

202021203034

منذر كاظم قادر حافظ

ادبي اعدادية يايجي للبنين

 430.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7576

202022124010

دنيا شهاب احمد حسين

ادبي اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبنات

 430.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7577

202022125003

اسراء نعمان مصطفى فقي صالح

ادبي ثانوية الصفوة للبنات

 428.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7578

202021313047

كاظم عامر كامل دارا

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 423.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7579

202022346028

سارا ياسين محمد رحيم

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 421.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7580

202021313074

هوكر نجاة محمد رمضان

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 421.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7581

202022147002

اقبال خير هللا حسين عبد هللا

ادبي اعدادية الحويجة للبنات

 420.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7582

202022333013

تارا حويز ناصح محمد

ادبي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 419.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7583

202022117039

مريم ادم فاضل عبد الرحمن

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 417.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7584

182022384006

سنكين سيروان خالد احمد

ادبي ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبنات

 417.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7585

202022364005

بيالن جبار محمد شريف

ادبي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 417.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7586

202021306047

صفاء كاوه صدر الدين كريم

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 415.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7587

202021311065

يونس جاالك حسن علي

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 414.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7588

202021257030

فارس شيحان ناصر محمد

ادبي ثانوية النسور المسائية المختلطة

 413.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7589

202021377008

احمد ساالر رفيق صديق

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 413.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7590

202022331013

رابعه بكر عبد هللا توفيق

ادبي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 412.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7591

202021400275

محمد محمود علي محمد

ادبي الخارجيون

 411.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7592

202021311046

محمد حمد محمود احمد

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 410.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7593

202021400246

كامل محمد حسين علي

ادبي الخارجيون

 409.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7594

202022113038

شيالن نامق نجم الدين رشيد

ادبي ثانوية كونل للبنات

 409.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7595

202021306065

محمد احمد رؤوف عبدل

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 409.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  245من 567
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 408.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7596

202021301013

علي نهاد اسعد فيض هللا

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

7597

202021360005

سيفه ر تحسين ياسين حسين

ادبي ثانوية كلور المختلطة  -كردية

 408.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7598

202021301020

مهند غفور ناصح محمد علي

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 406.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7599

202022342004

االء رعد عبد القادر رستم

ادبي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 405.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7600

202022354034

شيماء عدنان مجيد سعيد

ادبي ثانوية باخان للبنات دراسة كردية

 404.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7601

202022352017

شيني عبد هللا حسيب حسن

ادبي ثانوية شنه للبنات دراسة كردية

 402.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7602

202022342003

اسماء سالم زائر جالل

ادبي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 402.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7603

202021377086

محمد رحيم شفيق صديق

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 401.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7604

202021259056

حمزة حسين علي خلف

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 401.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7605

202021400238

فندي حمد جادهللا صالح

ادبي الخارجيون

 401.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7606

202021310008

عبد الرحمن صالح عزيز سعيد

ادبي ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كردية

 400.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7607

202021369012

فرمان فرهاد مولود ابراهيم

ادبي ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كردية

 398.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7608

202021077047

محمد غازي محمد مهدي

ادبي اعدادية  1حزيران للبنين

 398.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7609

202021201021

عبد هللا مسعود عليوي علي

ادبي ثانوية الفاروق المختلطة

 396.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7610

202022331023

شوخان علي ابراهيم طه

ادبي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 395.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7611

182021354005

قنبر علي نجم عبد هللا

ادبي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 395.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7612

222021305044

علي فاضل نغيمش شخناب

ادبي ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

 395.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7613

202021369023

وسام صباح جالل كاكل

ادبي ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كردية

 394.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7614

202021369020

نبز موفق رشيد توفيق

ادبي ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كردية

 393.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7615

202022201002

ايه ثامر علي حسين

ادبي ثانوية الفاروق المختلطة

 392.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7616

202021077027

عبد الهادي احمد هادي علي

ادبي اعدادية  1حزيران للبنين

 392.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7617

202022110035

مريم عبد الحميد بايز عبد الحميد

ادبي ثانوية القورية للبنات

 392.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7618

202021369014

مؤمن لقمان علي حسن

ادبي ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كردية

 390.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7619

202022382040

زريان عادل حسين حسن

ادبي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 389.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7620

202022395016

سوزان مؤيد خليل عبد هللا

ادبي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 389.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7621

202021316010

حسين علي عمر محمد

ادبي ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كردية

 388.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7622

202022145006

حنان زين العابدين محمد علي محمد تقي

ادبي ثانوية شفق للبنات

 388.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7623

202021400015

احمد حميد مجيد كريم

ادبي الخارجيون

 388.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7624

202021377062

شاد كامران رمضان محمد

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 387.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7625

202021313044

عمار ادريس حيدر عبد هللا

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 387.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7626

202021311022

ديالن نوزاد صابر حسين

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 386.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  246من 567
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202021055007
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 386.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي ثانوية االوس للبنين

7628

202022157004

اية هيثم احمد حمة كريم

ادبي ثانوية همسة للبنات

 386.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7629

202022352003

االء جمال احمد محمد امين

ادبي ثانوية شنه للبنات دراسة كردية

 386.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7630

202022125007

اماني علي سلمان خلف

ادبي ثانوية الصفوة للبنات

 385.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7631

202021311035

عبد هللا فؤاد احمد حسين

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 385.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7632

202022148034

مريم رائد جبار احمد

ادبي اعدادية قونجه كول للبنات

 384.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7633

202021085064

محمود زينل حيدر زينل

ادبي اعدادية الحكمة الثانية للبنين

 384.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7634

202022100034

نور ناظم ابراهيم اسماعيل

ادبي ثانوية غرناطة للبنات

 383.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7635

202021259244

معن صالح علي سرحان

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 383.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7636

202022145025

هدى بهرام جمعة محمد

ادبي ثانوية شفق للبنات

 381.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7637

202021400038

اسامه طالل علي محمد

ادبي الخارجيون

 381.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7638

212021051029

محمد ناجي عبد محمود

ادبي ثانوية المغيرة للبنين

 380.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7639

202021369016

محمد عمر عباس ابراهيم

ادبي ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كردية

 380.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7640

212021022005

ازهر صباح محمد شهاب

ادبي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 379.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7641

202021076025

محمد فيصل عادل غائب

ادبي ثانوية العباد للبنين

 379.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7642

212021278048

سجاد سلمان جمعه ذياب

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 379.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7643

202022340023

سكاال فائق نايف صالح

ادبي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 379.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7644

212022091016

جنان علي حسين ناصر

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 379.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7645

202022330025

هيرو لطيف امين محي الدين

ادبي ثانوية نازه نين للبنات  -داقوق  -كردية

 378.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7646

212022401044

ساره احمد حسين قلي ماما خان

ادبي الخارجيات

 378.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7647

202021203009

حسين احمد صالح عباس

ادبي اعدادية يايجي للبنين

 378.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7648

202022152010

زينب عيسى فاضل عباس

ادبي ثانوية سروة للبنات

 378.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7649

182022181037

مالك طلعت محمد خورشيد

ادبي اعدادية طوز للبنات

 377.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7650

202021307004

الوند رمضان فريق خورشيد

ادبي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 377.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7651

202022346013

ايمان نوزاد صالح مجيد

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 376.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7652

202022346024

زوان حسين سليمان غفور

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 376.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7653

202022282057

روزان فرهاد بايز عبد الحميد

ادبي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 376.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7654

202022108014

ضحى اثير هشام عبد الستار

ادبي ثانوية اليمامة للبنات

 375.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7655

212021051022

عمر صالح خلف صالح

ادبي ثانوية المغيرة للبنين

 375.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7656

202022152004

ايالف اسعد محسن علي

ادبي ثانوية سروة للبنات

 375.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7657

202021081045

محمد محمود احمد صديق

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 374.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية
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7658

212022109035

هاله جمعه مرشد مجيد

ادبي اعدادية الحجرات للبنات

 373.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7659

202021300001

أحسان دلشاد عبد الحميد محمد طيب

ادبي ثانوية رايات للبنين -دراسة كردية

 373.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7660

312021001021

عبد هللا فرج عبد هللا شحاذة

ادبي اعدادية الفتوة المختلطة

 373.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7661

202021251001

ابراهيم حسين ابراهيم علي

ادبي ثانوية حذيفة المسائية للبنين

 373.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7662

202021377079

محمد احمد طاهر جبار

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 373.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7663

202022355019

شه وبو احمد علي خورشيد

ادبي اعدادية شيرين للبنات دراسة كردية

 372.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7664

202021009086

مصطفى محمد رؤوف حسن

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 372.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7665

202022362006

نارين فرحان محمد عثمان

ادبي ثانوية شوان المختلطة  -كردية

 372.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7666

202021313011

احمد علي محمد عبد الوهاب

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 372.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7667

202021377107

محمود عبد هللا امين محمود

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 372.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7668

202022101015

عائشه محمد فاروق صابر

ادبي ثانوية  9نيسان للبنات

 371.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7669

202021391026

يوسف قادر زينل حسن

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 371.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7670

202042363010

كه شبين نجاة محمد شريف نادر

احيائي ثانوية حسار الكبير المختلطة -كردية

 476.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7671

202042382092

مهبات جامل كامل دارا

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 472.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

القبول المركزي

7672

182051381008

محمد طارق احمد جوهر

تطبيقي ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنين

 397.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7673

202052382034

سازان سامي مصطفى محمود

تطبيقي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 396.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7674

182051099003

احمد طلب محمد خلف

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد العوض للبنين

 396.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7675

202052120010

جنه عمر صالح مولود

تطبيقي اعدادية منوليا للبنات

 395.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7676

202051074008

صاحب عز الدين جالل كريم

تطبيقي ثانوية بارالق للبنين

 394.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7677

202052340005

آيه عباس محمد احمد

تطبيقي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 393.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7678

201951390028

مصطفى قاسم عمر شاكر

تطبيقي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 457.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية

7679

202042253006

مها احمد مولود صالح

احيائي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 535.0جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية

7680

202022341012

خه نده ولي كرم رستم

ادبي اعدادية  11اذار للبنات دراسة كردية

 374.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7681

202021306031

جنيد اسماعيل فيزه طاهر

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 369.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7682

182022383024

زهره صبري فخر الدين مجيد

ادبي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 369.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7683

202022355002

ئه فين رفيق توفيق محمد

ادبي اعدادية شيرين للبنات دراسة كردية

 368.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7684

202022330003

افين سليم رستم حسن

ادبي ثانوية نازه نين للبنات  -داقوق  -كردية

 366.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7685

202021268005

حسن ابراهيم عمر محمد

ادبي ثانوية يايجي المسائية للبنين

 366.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7686

202022383004

ايمان صباح علي احمد

ادبي ثانوية النه المسائية للبنات

 364.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7687

202022109001

أيالف محمد جمال خضر

ادبي ثانوية دجلة للبنات

 364.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7688

202021306013

احمد سامان علي فرج

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 364.0جامعة كركوك/كلية اآلداب
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7689

202021311049

محمد شيرزاد محي الدين غريب

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

7690

202021301008

داروان برهان عباس سعيد

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 362.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7691

202021311036

عبد هللا محمد ولي مجيد

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 362.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7692

102021208030

محمد عبد الوهاب احمد عبد

ادبي ثانوية الصقر المسائية للبنين

 362.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

القبول المركزي

 363.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7693

192021019032

محمد نبيل عبد القهار عبيد

ادبي اعدادية حديثة للبنين

 362.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7694

202022393010

ضحى أسامة عبد الكريم بهجت

ادبي ثانوية أقار صو للبنات

 361.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7695

202021391006

عبد السالم مصطفى خضر قادر

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 361.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7696

202022333034

نرمين سعد هللا عبد هللا رمضان

ادبي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 360.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7697

202042282275

هاجر قاسم عبد هللا شريف

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية
تطبيقي ثانوية العرفان للبنين

 430.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7698

202051057035

محمود أحمد واحد صادق

7699

202022362009

هيلين أزاد محمد عصاف

ادبي ثانوية شوان المختلطة  -كردية

 507.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

 387.0جامعة كركوك/كلية اآلداب

7700

202021311037

علي فخر الدين حسيب رشيد

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 483.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7701

202022333032

مريم خليل احمد جوهر

ادبي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 470.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7702

202022342027

شهله وليد جبار صالح

ادبي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 466.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7703

202021313001

ئاالن ناظم رشيد خورشيد

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 460.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7704

202022344013

ساكار اردشير عثمان كريم

ادبي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 453.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7705

222021086005

احمد شهد وهيب رحم

ادبي اعدادية الشهيد ستار مريد للبنين

 446.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7706

202022344026

الفين فيض هللا عز الدين نجم الدين

ادبي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 445.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7707

202022346015

تانيا عبد الخالق عبد القادر محمد

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 440.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7708

202022362003

سوما صمد حمه كريم

ادبي ثانوية شوان المختلطة  -كردية

 438.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7709

202022362002

دلنيا صمد حمه كريم

ادبي ثانوية شوان المختلطة  -كردية

 438.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7710

202022335046

نور قادر محمد فرج

ادبي ثانوية استيره للبنات -دراسة كردية

 435.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7711

202021402019

خضر لقمان جوهر محمد

ادبي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 432.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7712

212021054017

حيدر عوني جدوع حسين

ادبي اعدادية القرطبي للبنين

 432.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

7713

202022342039

نامو ئارام محمد صالح شامار

ادبي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 431.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية

ادبي الخارجيات -الدراسة الكردية

 367.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

7714

202022403024

ورده سعد كاكه خورشيد

7715

202042118163

هبه حسن محمد سعيد حسين

احيائي ثانوية االزدهار للبنات

 450.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

7716

202052139048

مريم بهجت نامق فريق

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 377.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

7717

202052349009

زيتونه ناظم امين احمد

تطبيقي ثانوية جياي مه تين للبنات دراسة كردية

 375.0جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال

7718

282051006109

مؤمل خالد سالم حسين

تطبيقي اعدادية العمارة للبنين

 506.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

7719

282051012036

سجاد جواد سلمان حري

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 502.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني
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7720

282051151254

حيدر حمود محسن مالح

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 480.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني

7721

282051002117

مصطفى عبود خماس عليوي

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 490.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7722

282051032012

حسنين عبد الحكيم كرم قاسم

تطبيقي ثانوية الجهاد للبنين

 467.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7723

222051313023

سجاد منخي نجم قاسم

تطبيقي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 465.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7724

222051040007

باقر جهاد كاظم حمود

تطبيقي ثانوية الحكمة األهلية للبنين

 464.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7725

222052151001

ام البنين حسين مطر حسن

تطبيقي اعدادية الكرامة للبنات

 460.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7726

162051085014

حسين علي كاظم عباس

تطبيقي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 460.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7727

281951012103

نبيل سعدون عبد مكلف

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 536.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7728

162051012079

منتظر علي فرحان علي

تطبيقي اعدادية الطالئع للبنين

 458.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7729

262041202107

مصطفى رسول غثيث حسوب

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 574.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7730

262042401013

حنين هنداز عنيد عطيه

احيائي الخارجيات

 545.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7731

222042394023

دعاء صادق ناصر فرحان

احيائي ثانوية السبطين االهلية للبنات

 514.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7732

262051036013

صالح مهدي كطوف هاشم

تطبيقي اعدادية جصان للبنين

 481.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7733

282051151470

علي سوادي حسن كلخان

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 470.0جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك

7734

282041026022

عقيل طالب عزيز محمد علي

احيائي ثانوية المتميزين

 576.2جامعة واسط/كلية العلوم

7735

262042097011

الكوثر محمد حسين داغر

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 555.0جامعة واسط/كلية العلوم

7736

262041400061

مرتضى علي كريم حويس

احيائي الخارجيون

 554.0جامعة واسط/كلية العلوم

7737

262041001081

سجاد عبد هللا منصور عبد الحسين

احيائي اعدادية الكوت للبنين

 537.0جامعة واسط/كلية العلوم

7738

282041151120

زيد كاظم سعيد حسين

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 529.0جامعة واسط/كلية العلوم

7739

262042109026

تبارك سلمان خليفه حجي

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 528.0جامعة واسط/كلية العلوم

7740

282051012073

محمد باسم محمد جواد جودة

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 512.0جامعة واسط/كلية العلوم

7741

262052097042

فاطمه عباس جباري عتيبي

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 484.0جامعة واسط/كلية العلوم

7742

262051033041

علي رحمان كامل عبد هللا

تطبيقي اعدادية الميمون للبنين

 464.0جامعة واسط/كلية العلوم

7743

282051044068

كرار حامد غوجه عناد

تطبيقي اعدادية جعفر النقدي للبنين

 458.0جامعة واسط/كلية العلوم

7744

282051009039

ضياء فانوس عذيب محيبس

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 452.0جامعة واسط/كلية العلوم

7745

262051027032

علي جاسم محمد فرمان

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنين

 449.0جامعة واسط/كلية العلوم

7746

262051014054

مرتضى احمد عبد الصاحب مناحي

تطبيقي اعدادية العزيزية للبنين

 440.0جامعة واسط/كلية العلوم

7747

222051300224

منتظر خميس عبيد نايف

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 429.0جامعة واسط/كلية العلوم

القبول المركزي

7748

282051105015

وسام هاشم صالح ضاحي

تطبيقي ثانوية الصفا المختلطة

 428.0جامعة واسط/كلية العلوم

7749

262042103018

رقية عقيل جبار حمود

احيائي اعدادية الزاكيات للبنات

 469.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7750

262041033112

محمد عبد االمير سلمان محمد

احيائي اعدادية الميمون للبنين

 464.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

صفحة  250من 567
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القبول المركزي

 458.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7752

232042177039

فاطمه اكرم حامد شعالن

احيائي ثانوية الطف المختلطة

 449.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7753

272041005133

محمد امين عالء محمد ظاهر

احيائي اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

 448.6جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7754

262051036001

أبو الحسن علي عجيد رشيد

تطبيقي اعدادية جصان للبنين

 416.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

7755

262051036016

علي ضامن زاير خلف

تطبيقي اعدادية جصان للبنين

7756

262022251004

بتول كاظم جواد عطيه

 398.0جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

ادبي ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبنات

 466.0جامعة واسط/كلية القانون

7757

262052097031

ساره محمد محمود رستم

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 401.0جامعة واسط/كلية القانون

7758

262042102010

اديان عبد الحسين محمد علي

احيائي اعدادية ذات النطاقين للبنات

 431.0جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

7759

232042124005

اساور عهد عبد عمران

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 430.0جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي

7760

262042132038

بنين طالب فاخر كريم

احيائي ثانوية نور المجتبى االهلية للبنات

 430.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7761

262041005073

علي حسين جبار كاظم

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 394.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7762

262042092069

فاطمه كريم شراد عيدان

احيائي اعدادية الزبيدية للبنات

 394.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7763

262042087044

رسل نوري هالل زابي

احيائي اعدادية النعمانية للبنات

 394.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7764

262042103056

نجوى جواد كاظم علي

احيائي اعدادية الزاكيات للبنات

 380.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7765

262042086179

هاجر سلمان محمد جاسم

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 379.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7766

262042119017

تبارك علي عبد جبر

احيائي اعدادية النور للبنات

 376.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7767

262042096175

هدى موازي فاضل المي

احيائي اعدادية الكوت للبنات

 376.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7768

262042076014

زهراء عبد الهادي صكبان سنيد

احيائي ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبنات

 375.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7769

222041051036

خالد وليد سامي دايخ

احيائي اعدادية القيثارة للبنين

 375.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7770

262042250032

ايمان سالم هاتف مطرود

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 374.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7771

262042098021

زينب حسين حميان حسين

احيائي ثانوية الدبوني للبنات

 374.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7772

262042108087

فاطمه محمد عبد الواحد حافظ

احيائي اعدادية الزعيم عبد الكريم للبنات

 374.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7773

262042080072

زهراء حيدر علي محمد

احيائي اعدادية االوائل االهلية للبنات

 373.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7774

262042401026

زهراء جميل عبد الكريم علي

احيائي الخارجيات

 371.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7775

262042250114

زهراء كريم علوان حاتم

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 371.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7776

262042102043

رقيه صباح عباس فليح

احيائي اعدادية ذات النطاقين للبنات

 369.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7777

262042250255

ايات صالح مهدي كزار

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 368.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7778

262042086170

نور الهدى حسن محيبس زعيل

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 367.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7779

262042090002

اسراء عادل حسين عبد

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 366.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7780

262042089051

زهراء مكي نعيس سلمان

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 364.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7781

262041048081

علي عبيد فنجان ثجيل

احيائي اعدادية االوائل االهلية للبنين

 364.0جامعة واسط/كلية الزراعة

صفحة  251من 567
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7782

262041209122

علي حسين صابر دريغ

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 364.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7783

262041205102

مصطفى محسن شامخ جبار

احيائي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 362.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7784

262042086056

رسل رحيم هادي ناصر

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 361.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7785

262042107064

زهراء بشار سامح محمد

احيائي اعدادية الحي للبنات

 361.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7786

262051159002

حسين بشار حميد جيثوم

تطبيقي ثانوية ابن خفاجة للبنين

 397.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7787

262052086045

نبأ رحيم هادي ناصر

تطبيقي اعدادية الغدير للبنات

 383.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7788

222052172014

زمن ثاني حمود حمد

تطبيقي اعدادية الوفاء للبنات

 369.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7789

262052084004

جنان صالح دبس سعدون

تطبيقي اعداديه فاطمة بنت مديح للبنات

 369.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7790

262051159004

زكريا يوسف يعقوب حوني

تطبيقي ثانوية ابن خفاجة للبنين

 368.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7791

262052109003

أيات حيدر عباس عويد

7792

262022111061

نرجس بشير مصلح محمد

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنات

 449.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

 368.0جامعة واسط/كلية الزراعة

7793

262022105004

حوراء صالح عبد علي صباح

ادبي ثانوية المركزية للبنات

 443.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7794

262022105003

بنين ناظم حسن جمعه

ادبي ثانوية المركزية للبنات

 433.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7795

262021005066

محمد باقر رائد كاظم هلوس

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 430.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7796

282021010041

عيسى عادل عبد الحسين سعيد

ادبي ثانوية علي الشرقي للبنين

 409.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7797

262022102024

فاطمه حسين محمود رشيد

ادبي اعدادية ذات النطاقين للبنات

 408.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7798

262022139012

طيبه صبار صالل شويش

ادبي ثانوية ورود المستقبل االهلية للبنات

 408.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي اعدادية اليسر للبنات

7799

262042087111

فاطمه عباس جداح وثيج

احيائي اعدادية النعمانية للبنات

 437.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7800

262042088013

اماني سلمان شافي رضيم

احيائي ثانوية نبع العلوم االهلية للبنات

 429.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7801

262042090054

مريم جبار جياد غانم

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 429.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7802

262042107145

نور احمد محيسن بجاي

احيائي اعدادية الحي للبنات

 423.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7803

262042117053

مريم جاسم محمد عبد الرضا

احيائي اعدادية عطر الوالية للبنات

 419.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7804

262042082013

ساره عباس عذيب محمد

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 419.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7805

262041017089

مرتضى ابراهيم حبيب ضيدان

احيائي اعدادية شيخ سعد للبنين

 418.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7806

262042116027

زهراء عبد الرضا خير هللا خليف

احيائي ثانوية بلقيس للبنات

 414.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7807

262041001190

محمد نصير حديد عبد هللا

احيائي اعدادية الكوت للبنين

 412.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7808

262042136012

تبارك صكبان غنام عفلوك

احيائي ثانوية المجدات للبنات

 412.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7809

262042250327

نور ماجد رحمه رسن

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 410.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7810

262042143031

تبارك فراس عدنان رحمن

احيائي ثانوية االميرات االهلية للبنات

 408.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7811

262042086085

زهراء كريم طعيمه رويضي

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 403.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7812

262041205054

علي احمد محمد حاصل

احيائي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 400.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد
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 398.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7813

262042119096

نبأ حامد ساهي محسن

احيائي اعدادية النور للبنات

7814

262042107014

اسراء حيدر سوادي ناجي

احيائي اعدادية الحي للبنات

 397.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7815

262042109116

يقين حسين عالوي قاسم

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 396.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7816

262042078054

غدير علي لعيبي كاظم

احيائي اعدادية المودة للبنات

 396.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7817

262042071023

فاطمه رحمان محمود كعيد

احيائي ثانوية جصان للبنات

 395.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7818

282051010006

حسين صبيح محسن كنيهر

تطبيقي ثانوية علي الشرقي للبنين

 409.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7819

262051007011

حسنين جاسم كريم مهذل

تطبيقي اعدادية العزة للبنين

 388.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7820

262051209142

سجاد علي فرحان مشعان

تطبيقي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 380.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7821

262051011017

حسين محمد فليح حسن

تطبيقي اعدادية الزبيدية للبنين

 377.0جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد

7822

262042106093

فاطمه وليد باسم جالب

احيائي اعدادية االحرار للبنات

 524.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7823

262042107008

أيمان صبر محسن مشوط

احيائي اعدادية الحي للبنات

 501.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7824

222042172053

رباب فرج عويد عتوي

احيائي اعدادية الوفاء للبنات

 496.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7825

262042136019

رقيه علي عبد الحسين محمود

احيائي ثانوية المجدات للبنات

 481.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7826

262041005125

مرتضى علي عبد االمير حشيش

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 469.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7827

222042132026

رباب فرحان شليه غليم

احيائي اعدادية الفجر للبنات

 469.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7828

262042077016

سجا عوده ثجيل محمد

احيائي ثانوية تبارك للبنات

 466.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7829

242041008055

سجاد قاسم عبد السادة مجيد

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 463.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7830

262042250198

مريم يوسف ياذوع عنين

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 459.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7831

262042132138

زينب محمد تركي شوندي

احيائي ثانوية نور المجتبى االهلية للبنات

 455.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7832

262041209263

حسين قاسم جهف حسن

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 454.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7833

262051209080

محمد عبد الرضا داشور سابط

تطبيقي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 483.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7834

262051003020

سجاد سعيد تركي حميدي

تطبيقي اعدادية الحمزة للبنين

 440.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7835

222051031030

عباس رحم سلمان برع

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 436.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7836

162051094058

محمد راسم عبد الكريم خضير

تطبيقي ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنين

 414.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7837

162051038023

حسن خضر انتيش عطوان

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنين

 414.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7838

222051031029

ضياء عبد الحسين مكطوف رباط

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 409.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7839

162051069081

علي عاصي خوير معارج

تطبيقي اعدادية زيد بن حارثة للبنين

 408.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7840

222051302132

مهند فائق راضي بغدادي

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 407.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7841

292051400012

حسين ضياء بريد مشكور

تطبيقي الخارجيون

 406.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7842

262051209103

نايف جياد نايف ذفال

تطبيقي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 400.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7843

222051015055

مصطفى مجيد عبد عواد

تطبيقي اعدادية االصالح للبنين

 400.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

صفحة  253من 567

القبول المركزي

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

7844

222051054015

رضا هاشم عويد جديه

تطبيقي اعدادية العالمة االميني للبنين

 399.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 399.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة

7845

272051153079

صباح كاظم عبود جرو

7846

262022093053

ليلى جبار جهاد راشد

ادبي اعدادية الموفقية للبنات

 469.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7847

262022128002

امال جبار عبد السادة عبد

ادبي ثانوية الكريمية للبنات

 426.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7848

262022128022

نبأ رحيم صبري محمد

ادبي ثانوية الكريمية للبنات

 408.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7849

252021013002

ابراهيم سامي جواد كاظم

ادبي اعدادية الفدائي للبنين

 407.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7850

262021166012

محمد سلمان ناصر حسين

ادبي ثانوية ابن سينا المختلطة

 405.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7851

262021018041

محمد جلوب حسن دويل

ادبي اعدادية االحرار للبنين

 403.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7852

222021225047

موسى ماجد خلف لفته

ادبي ثانوية دار الندوة المختلطة

 397.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7853

242022106025

زهراء امير جاسم ايوان

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 396.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7854

262022106002

اسراء حسين جودة بشير

ادبي اعدادية االحرار للبنات

 394.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7855

262022123023

رواء هذال جراد علي

ادبي ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبنات

 392.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7856

262022105007

دعاء عباس صادق جمعه

ادبي ثانوية المركزية للبنات

 391.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7857

262021400035

سجاد علي عباس رحمه

ادبي الخارجيون

 391.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7858

262021035116

منتظر سعد ياسر حسين

ادبي اعدادية االصالة للبنين

 391.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7859

262021154008

حسين علي حمد غاوي

ادبي ثانوية بو مدين المختلطة

 390.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7860

232021060039

وعد فرحان كاظم حمادي

ادبي اعدادية المؤمل للبنين

 389.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7861

142021061045

سيف عباس حميد سهيل

ادبي اعدادية شفق النور للبنين

 389.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7862

262022250002

آيات فالح هادي خضير

ادبي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 389.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7863

262021041045

مؤمل محمد جاسم مناحي

ادبي اعدادية القطيف للبنين

 387.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7864

262021047043

حسين أكريم محمد راشد

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 387.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7865

292021155024

هاشم علي ورشن عوض

ادبي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 387.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7866

142021004030

سيف الدين ضياء عبد الحسين كاظم

ادبي اعدادية النورين للبنين

 384.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7867

262021047006

احمد جبار عبيد فرهود

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 384.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7868

212021083042

وسام خليل احمد حسن

ادبي ثانوية االمامة للبنين

 384.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7869

262021033028

عباس علي دوير توله

ادبي اعدادية الميمون للبنين

 384.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7870

262021201151

مرتضى ساير حسين كاظم

ادبي اعدادية الكوت المسائية للبنين

 381.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7871

262022086034

زهراء عماد محمد مبدر

ادبي اعدادية الغدير للبنات

 381.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7872

262021016011

زيد فالح علي زاير

ادبي اعدادية االبرار للبنين

 380.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7873

272021031223

منتظر عبود حمزه سلمان

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 380.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7874

262021173028

رامي حمزه شالل سلمان

ادبي ثانوية كصيبة المختلطة

 379.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية
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 378.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

ادبي اعدادية المودة للبنات

7876

122021009307

مهدي صالح مهدي ناصر

ادبي اعدادية العراق للبنين

 378.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7877

292021009079

عبد هللا رحيم مجهول بطوش

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 376.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7878

262022250028

زهراء شنين محمد سمر

ادبي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 376.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7879

212021032026

عبد هللا احمد سمين وهاب

ادبي ثانوية ذي قار للبنين

 375.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7880

262021005072

محمد عبد الرضا عباس كاظم

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 375.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7881

292021016060

كرار علكم نعيم جبار

ادبي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 373.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7882

262021021012

سجاد محمد نايف عبيد

ادبي اعدادية بدرة للبنين

 373.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7883

262021006062

كرار جاسم محمد علي صفر

ادبي اعدادية  14تموز للبنين

 372.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7884

262022161003

دموع سلمان كاظم عبد الحسين

ادبي ثانوية األعراف المختلطة

 372.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7885

292021016003

احمد حامد مديح حسن

ادبي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 372.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7886

262021013060

سجاد سعدون دنيف زاجي

ادبي اعدادية حلب للبنين

 372.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7887

262022094025

فرح فاضل زعيبل كشيش

ادبي اعدادية المشكاة للبنات

 371.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7888

262021017053

علي عبد الساده فري عليوي

ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 369.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7889

232021042007

حسن علي جاسم هويش

ادبي اعدادية االندلس للبنين

 369.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7890

262022087041

غدير رحيم محمد شمخي

ادبي اعدادية النعمانية للبنات

 369.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7891

232022099005

آيه علي سالم عروج

ادبي ثانوية ابن رشد للبنات

 369.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7892

291921023038

محمد كريم شخير مصبح

ادبي ثانوية الرضوان للبنين

 430.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7893

242021004028

حسين علي موسى عكاش

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 368.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7894

292021109018

حسين نعيم صبار علوان

ادبي اعدادية ابي العالء المختلطة

 367.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7895

262022123001

ابتسام عباس شبيب فرج

ادبي ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبنات

 367.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7896

242021035011

علي يوسف فرج بطير

ادبي اعدادية الرسول للبنين

 367.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7897

222041030020

حمزه عماد كاظم جاسم

احيائي اعدادية قلعة سكر للبنين

 527.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7898

262042401035

زينب عالء عبد فرحان

احيائي الخارجيات

 461.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7899

262042078063

مروة ناجي صالح مهدي

احيائي اعدادية المودة للبنات

 456.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7900

272041400074

مرتضى راشد جهاد سلمان

احيائي الخارجيون

 448.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7901

262042071013

رويده صالح مهدي احمد

احيائي ثانوية جصان للبنات

 447.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7902

262042250071

حنين حسنين ناصر حسين

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 442.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7903

222042393116

وفاء عجيل داود سلمان

احيائي ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنات

 438.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7904

222052309009

زينب مالك سفاح شمخي

تطبيقي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 465.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7905

222051311178

محمد عوده عباس جبر

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 415.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

صفحة  255من 567
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7906

222052172013

حوراء ساجد حاكم مطر

تطبيقي اعدادية الوفاء للبنات

 396.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7907

262051002037

فراس جالل صبيح عبد

تطبيقي اعدادية التحرير للبنين

 395.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7908

262052097018

رسل سالم عبيد حسين

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 394.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7909

162051365200

محمود حسين محمود حسين

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 390.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7910

222052160019

عفاف رحيم خالوي كلهام

تطبيقي اعدادية البطحاء للبنات

 389.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7911

222051306098

كرار موشي غصاب رخيص

تطبيقي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 388.0جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية

7912

262021201113

علي رحيم ياسين فليح

ادبي اعدادية الكوت المسائية للبنين

 385.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7913

262021004049

علي جبار نعمة صكب

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 366.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7914

262021005059

كرار رحيم أحزام خضر

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 365.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7915

262022094019

سميه عباس بريسم حبيب

ادبي اعدادية المشكاة للبنات

 365.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7916

262022106016

فاطمه صباح نجم مجهول

ادبي اعدادية االحرار للبنات

 363.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7917

262022100007

ايمان خضير مطشر فزع

ادبي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 362.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7918

262022109011

زهراء سالم جمعه نجدي

ادبي اعدادية اليسر للبنات

 361.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7919

262022109019

سارة خلف عاشور محمد

ادبي اعدادية اليسر للبنات

 360.0جامعة واسط/كلية اآلداب

ادبي ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنات

 360.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7920

192022165002

اديان محمد فرحان كريم

7921

262041008016

سيف عطيه عبيد جفجير

احيائي اعدادية النعيم للبنين

 460.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7922

262042250196

مريم منصور حسون خفي

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 424.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7923

262042088172

هدى لطيف جياد ظفير

احيائي ثانوية نبع العلوم االهلية للبنات

 410.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7924

262042075067

هاجر علي حميد محمد باقر

احيائي ثانوية البتول للبنات

 399.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7925

162051121014

حيدر حازم جمون مذخور

تطبيقي ثانوية آل الرسول االهلية للبنين

 379.0جامعة واسط/كلية اآلداب

7926

262022111019

حوراء ياسر حسين علي

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنات

 402.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7927

262022146007

فاطمه احمد سلمان عبد هللا

ادبي ثانوية الدر المكنون للبنات

 394.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7928

262022126110

نور عبد الحسن عبيد علي

ادبي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 390.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7929

232021044017

علي حسن مطر عبيد

ادبي اعدادية الحكيم للبنين

 378.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7930

262022091016

دنيا قاسم منصور حسين

ادبي اعدادية الحفرية للبنات

 378.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7931

142022136078

نور سمير جبر محمد

ادبي اعدادية آمنة الصدر للبنات

 373.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7932

262022135018

زينب جاسم جبر كاظم

ادبي ثانوية رفيدة االسلمية للبنات

 372.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7933

242021051038

مرتضى باسم نعيم عصواد

ادبي اعداديه الوهج للبنين

 371.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7934

222021055019

عباس كريم كاظم طه

ادبي اعدادية سيد البلغاء للبنين

 366.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7935

262021156001

ابراهيم عبد الرزاق ابراهيم اسود

ادبي ثانوية الغسانية للبنين

 366.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7936

221921086086

محمد نعيم ناصر صكر

ادبي اعدادية الشهيد ستار مريد للبنين

 426.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

صفحة  256من 567
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 364.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7938

262042077010

رقية حمزة هاشم حمدان

احيائي ثانوية تبارك للبنات

 422.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7939

262042095048

مريم عواد الزم مشعل

احيائي ثانوية فضة للبنات

 414.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7940

262042173001

ايات علي سلمان شذر

احيائي ثانوية كصيبة المختلطة

 412.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7941

262041022033

حسين اياد جاسم محمد

احيائي اعدادية سعيد بن جبير للبنين

 409.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7942

242041152037

علي فاضل كاظم عبد هللا

احيائي اعدادية العارضيات المختلطة

 407.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7943

262042098044

هاجر حسن جباره ناصر

احيائي ثانوية الدبوني للبنات

 407.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7944

262042084043

هبه اركان عبد عليوي

احيائي اعداديه فاطمة بنت مديح للبنات

 402.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7945

262042118006

بتول فرج شريف جبار

احيائي ثانوية سمية للبنات

 400.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7946

262041162021

كرار حسون نايف علي

احيائي ثانوية الصباح للبنين

 400.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7947

222042198007

انمار جواد كاظم خاجي

احيائي ثانوية الشمم للبنات

 399.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7948

262042112008

زهراء صالح عبد رشيد

احيائي ثانوية امنة بنت وهب للبنات

 399.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7949

222052095030

صفا مرتضى عيدان كريدي

تطبيقي اعدادية المنار للبنين

 394.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7950

292051016082

مرتضى جميل عبيس حسن

تطبيقي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 378.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7951

282051151312

سجاد احمد جمعه سيالن

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 376.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7952

232051257012

امير احمد خلفه حسين

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 375.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7953

222051021010

حسين عبد الكاظم كريم عبود

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 374.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7954

222051254006

علي حسين سعد راضي

تطبيقي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 372.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7955

272051152058

ليث عبد الستار مهدي عباس

تطبيقي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 372.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7956

282051151591

كرار كريم خضر نعمه

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 371.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7957

222051302007

احمد شهاب حمد كاطع

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 371.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7958

222051319009

صادق فالح حسن محمد

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 371.0جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية

7959

282051151045

احمد عبد الكريم ابراهيم كبيان

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 552.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني

7960

282051151496

علي كاظم ذيح برهان

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 534.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7961

282052077022

زينب كاظم خشين حطاب

تطبيقي ثانوية ام عمار للبنات

 517.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء

7962

282041001103

محمد جعفر محمد داغر

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 535.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية

7963

282041151261

محمد هاني رحيمه عبد

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 532.0جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية

7964

282042096005

زهراء محمد علي مزعل

احيائي ثانوية قلعة العلوم االهلية للبنات

 577.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7965

282042058022

غدير سعد علي موزان

احيائي ثانوية العذراء للبنات

 557.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7966

282042055097

فاطمة حليم صالح جاسم

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 552.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7967

282042097008

براق فانوس عذيب محيبس

احيائي ثانوية الطيبات للبنات

 537.0جامعة ميسان/كلية العلوم

صفحة  257من 567
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7968

282042055100

فاطمة سالم حسين حيدر

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 525.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7969

282042070050

فاطمة عالء حسين داود

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 521.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7970

282041026012

حسين سعد كوكز حسب

احيائي ثانوية المتميزين

 517.6جامعة ميسان/كلية العلوم

7971

282041011040

كرار ناهي فرج حسين

احيائي اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 514.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7972

222041363044

علي حسن حوني جابر

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنين

 507.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7973

282042065010

تبارك سعد عبد الساده منخي

احيائي ثانوية علي الغربي للبنات

 506.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7974

282042097014

خديجة عبد الرحمن ابو جري نجدي

احيائي ثانوية الطيبات للبنات

 505.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7975

282052068038

زهراء حبيب عبد داخل

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 556.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7976

282052104009

فاطمه عوده حسين موزان

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 548.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7977

282052070036

زهراء فاخر فزيع خضير

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 490.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7978

282052190007

انفال كريم لذيذ محيسن

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 490.0جامعة ميسان/كلية العلوم

7979

282021015018

حسين قوجان رحم سلمان

 438.0جامعة ميسان/كلية القانون

ادبي اعدادية كميت للبنين

7980

282042078019

تبارك كاظم سيد علك

7981

282022070058

شمس عبد الوهاب ارزوقي عاشور

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 363.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

 476.0جامعة ميسان/كلية القانون

ادبي ثانوية االقصى المسائية للبنين

 363.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

احيائي اعدادية البيان للبنات

7982

152021075058

سيف الدين كامل كاظم جبر

7983

282042055060

زهراء علي طاهر خميط

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 437.0جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية

7984

282041400037

محمد باقر علي حسن ياسر

احيائي الخارجيون

 581.0جامعة ميسان/كلية التمريض

7985

242042124070

رقيه عباس حسين عبيس

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 565.0جامعة ميسان/كلية التمريض

7986

262042401002

االء مالك دليل علي

احيائي الخارجيات

 563.0جامعة ميسان/كلية التمريض

7987

282041008062

علي حسين حلو حميد

احيائي اعدادية المجر الكبير للبنين

 398.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7988

282041016021

عبد االمير حمودي فرج نبهان

احيائي اعدادية ميثم التمار للبنين

 388.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7989

282042051074

غدير محمد جبار جاسم

احيائي ثانوية االصالة للبنات

 386.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7990

282042078075

فاطمه نشعان ناجي عبد

احيائي اعدادية البيان للبنات

 374.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7991

282042401026

شهد جواد خماط يوسف

احيائي الخارجيات

 368.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7992

282041007002

احمد عبود فاضل رسن

احيائي ثانوية الكحالء للبنين

 368.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7993

142042401173

نور ناصر طه عبد علي

احيائي الخارجيات

 366.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7994

282041151224

محمد جبار جاسم شنيور

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 363.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7995

152041005069

عادل جبار عبد علي فرج هللا

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 361.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7996

282042069018

بنين محمد جمعة حاجم

احيائي ثانوية الغفران للبنات

 361.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7997

282051002046

رسول سمير صبيح راضي

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 388.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

7998

282052190095

عطاء سالم عبد الحسين فيصل

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 384.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

صفحة  258من 567
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7999

282051015023
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 375.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

تطبيقي اعدادية كميت للبنين

8000

282052062002

اسيا رحيم زهراو صحن

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنات

 372.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8001

282051039012

رسول مالك صخر عرين

تطبيقي ثانوية ضياء الصالحين للبنين

 372.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8002

282052063033

زهراء سعد عبار ثابت

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

 370.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8003

282051400063

محمد علي سلمان لعيبي حافظ

تطبيقي الخارجيون

 368.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8004

282052078039

غدير علي فجل عبود

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 367.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8005

282051001018

ايهاب رائد حوزي وهيم

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 365.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8006

282051151761

مصطفى سعد ياسين طاهر

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 364.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8007

282052060027

زهراء جبار سعد سلمان

تطبيقي ثانوية الفرات للبنات

 364.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8008

282052057009

زهراء ماجد حطاب باطولي

تطبيقي ثانوية التحرير للبنات

 364.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8009

282052070025

رؤى حيدر مونس لعيبي

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 363.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8010

222051037012

عدنان هالل مري هاشم

تطبيقي اعدادية االخاء للبنين

 360.0جامعة ميسان/كلية الزراعة

8011

282022091049

هاجر حسن طالب عبد الحسن

ادبي ثانوية ام ورقة للبنات

 425.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8012

282022095018

حوراء حسن عبود محيسن

ادبي ثانوية النجاة للبنات

 420.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8013

282021005017

ذو الفقار قاسم مناحي كريم

ادبي ثانوية السالم للبنين

 414.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8014

282021021014

حسين حسن لفتة علي

ادبي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 409.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8015

282021021021

حيدر كريم رحيمه عبد هللا

ادبي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 399.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8016

282021021040

كرار هاشم علي كريم

ادبي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 398.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8017

282021017005

جعفر باقر عبد جودة

ادبي اعدادية اإلعتدال للبنين

 390.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8018

282021102024

محمد حكيم طعمه علي

ادبي ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطة

 390.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8019

282021016009

احمد فرحان عبد الرزاق عبد الزهرة

ادبي اعدادية ميثم التمار للبنين

 388.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8020

282022064027

عذراء سلمان عطية كاطع

ادبي ثانوية سيناء للبنات

 385.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8021

162021371129

ميثم كامل شندوخ مطرود

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 380.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8022

282021021002

ابراهيم غانم شجر بندر

ادبي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 380.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8023

282042069084

يقين محمد يحيى علوان

احيائي ثانوية الغفران للبنات

 417.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8024

282042190066

زهراء مزهر عبد الحسن عباس

احيائي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 413.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8025

282042083009

تيسير جواد سلمان محيميد

احيائي ثانوية خولة للبنات

 413.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8026

252042062306

حنين هاتف عبد االمير حسين

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 390.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8027

232041252061

حسين كريم هندول جاسم

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 387.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8028

262042096044

رباب قاسم شمه سلمان

احيائي اعدادية الكوت للبنات

 386.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8029

262042132160

سما رعد كناص غريب

احيائي ثانوية نور المجتبى االهلية للبنات

 384.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد
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8030

282041006035

حسين حبيب هادي محسن

احيائي اعدادية العمارة للبنين

 383.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8031

262041209221

مصطفى عماد محسن عبد السادة

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 382.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8032

242041203299

محمد مجيد محسن جودة

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 381.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8033

282041006089

علي حاتم حسين زركي

احيائي اعدادية العمارة للبنين

 381.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8034

282051014007

حسين علي شواي صكر

تطبيقي ثانوية قلعة صالح للبنين

 413.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8035

282052070004

االء سعد امين عرار

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 408.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 408.0جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد

8036

282051151846

مهيمن حيدر علي شمخي

8037

282022058016

رسل شاكر محسن حسن

ادبي ثانوية العذراء للبنات

 468.0جامعة ميسان/كلية التربية

8038

282021009008

حيدر سالم عبد الواحد جباره

ادبي اعدادية االندلس للبنين

 465.0جامعة ميسان/كلية التربية

8039

282021019013

حسين حاتم ليلو محمد

ادبي ثانوية الميمونة للبنين

 450.0جامعة ميسان/كلية التربية

8040

282022401003

امنة خضير راضي حمود

ادبي الخارجيات

 446.0جامعة ميسان/كلية التربية

8041

282022070001

اسراء صبيح جبار شبيب

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 446.0جامعة ميسان/كلية التربية

8042

282022090041

شهد علي شنان ماهود

ادبي ثانوية جنة الخلد للبنات

 444.0جامعة ميسان/كلية التربية

8043

282021004127

مرتضى حسن جبار بدن

ادبي اعدادية التحرير للبنين

 427.0جامعة ميسان/كلية التربية

8044

282022092027

رؤى جليل حسين حميدي

ادبي ثانوية االرتقاء للبنات

 427.0جامعة ميسان/كلية التربية

8045

282021153005

احمد خضير غاطي جابر

ادبي ثانوية السالم المسائية المختلطة

 419.0جامعة ميسان/كلية التربية

8046

282022062078

نور حسن خلف عذافه

ادبي اعدادية المجر الكبير للبنات

 414.0جامعة ميسان/كلية التربية

8047

172041020101

محمد علي حسين علي

احيائي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 527.0جامعة ميسان/كلية التربية

8048

282042069056

فاطمة كريم عباس داغر

احيائي ثانوية الغفران للبنات

 493.0جامعة ميسان/كلية التربية

8049

282042050021

دنيا كاظم نعمة خضير

احيائي ثانوية النضال للبنات

 473.0جامعة ميسان/كلية التربية

8050

282042058031

مريم حميد فاخر علي

احيائي ثانوية العذراء للبنات

 460.0جامعة ميسان/كلية التربية

8051

282041022023

علي كريم رشيد علي

احيائي اعدادية ابن زيدون للبنين

 453.0جامعة ميسان/كلية التربية

8052

222041031111

لطيف نعيم لزام رزن

احيائي اعدادية الفجر للبنين

 447.0جامعة ميسان/كلية التربية

8053

282042090015

رقية رحيم حسين عباس

احيائي ثانوية جنة الخلد للبنات

 443.0جامعة ميسان/كلية التربية

8054

242042169056

غدير اسعد لويح حسن

احيائي ثانوية النورين االهلية المختلطة

 441.0جامعة ميسان/كلية التربية

8055

282052106009

هند عباس محمد حريج

تطبيقي ثانوية بني هاشم المختلطة

 486.0جامعة ميسان/كلية التربية

8056

282051042013

حسين موسى عبد الحسن احمد

تطبيقي ثانوية صدى الطف للبنين

 465.0جامعة ميسان/كلية التربية

8057

282051101007

حسن كريم غضب قاسم

تطبيقي اعدادية االرشاد للبنين

 464.0جامعة ميسان/كلية التربية

8058

282051151279

ذو الفقار حسين عداي محيبس

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 464.0جامعة ميسان/كلية التربية

8059

282051151771

مصطفى غانم فرج عبد هللا

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 459.0جامعة ميسان/كلية التربية

8060

282051151757

مصطفى دفتر صالح خلف

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 457.0جامعة ميسان/كلية التربية

صفحة  260من 567
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282052050029
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المجموع
 457.0جامعة ميسان/كلية التربية

تطبيقي ثانوية النضال للبنات

8062

282052106002

حوراء هادي زياره بدن

تطبيقي ثانوية بني هاشم المختلطة

 456.0جامعة ميسان/كلية التربية

8063

282052068027

خديجة محمد جبره هللا حسين

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 452.0جامعة ميسان/كلية التربية

8064

282051002054

سيف كريم عبد علوان

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 451.0جامعة ميسان/كلية التربية

8065

282051106005

سجاد خضير مريدي عليوي

تطبيقي ثانوية بني هاشم المختلطة

 451.0جامعة ميسان/كلية التربية

8066

282051011049

سجاد خلف جبر هزاع

تطبيقي اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 450.0جامعة ميسان/كلية التربية

8067

282021002036

سجاد سعد وهيب كاطع

ادبي اعدادية المرتضى للبنين

 432.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8068

282021009013

محمد سالم محمد شالكه

ادبي اعدادية االندلس للبنين

 410.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8069

282022067040

زينب عالوي سوادي وجر

ادبي ثانوية كميت للبنات

 405.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8070

282022077041

سعاد خلف دهش رسن

ادبي ثانوية ام عمار للبنات

 403.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8071

282021102011

رسول خلف حسين فياض

ادبي ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطة

 392.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8072

282022064019

زهراء عدنان حطاب جاسم

ادبي ثانوية سيناء للبنات

 389.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8073

282021002090

محمد احمد كاظم سلمان

ادبي اعدادية المرتضى للبنين

 388.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8074

282021046033

حسين خلف اعذافه محمد

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8075

282022056088

هدى سالم حسن داخل

ادبي ثانوية البتول للبنات

 386.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8076

282022050017

حوراء عبد علي عيسى حسن

ادبي ثانوية النضال للبنات

 385.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8077

282022078052

مريم نعمة موسى حسين

ادبي اعدادية البيان للبنات

 384.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8078

282021104006

حسين عبد الزهره جبوري كاظم

ادبي ثانوية النصر المختلطة

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8079

292021009121

محمد حازم خطار شنان

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8080

282021007025

كرار احمد لعيبي مهاوي

ادبي ثانوية الكحالء للبنين

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8081

282021400071

ميسر مزيد ياسر فزع

ادبي الخارجيون

 381.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8082

282021007010

حسين علي سالم سعدون

ادبي ثانوية الكحالء للبنين

 379.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8083

282022088034

زينب معلة سالم محيسن

ادبي ثانوية رتاج الكعبة للبنات

 379.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8084

282021104036

منتظر عبد الساده حسون خلف

ادبي ثانوية النصر المختلطة

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8085

282022050025

زمن عباس وريج زوره

ادبي ثانوية النضال للبنات

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8086

282021012035

سيف الدين وحيد جبار مشكل

ادبي ثانوية دجلة للبنين

 376.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8087

282022050063

كوثر قاسم كاظم فضيل

ادبي ثانوية النضال للبنات

 376.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8088

281921152011

حسن نجم جاسم محمد

ادبي ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنين

 437.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8089

282022050031

زهراء سليم حميد حنف

ادبي ثانوية النضال للبنات

 372.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8090

282022077008

ايمان شامل خصاف شندي

ادبي ثانوية ام عمار للبنات

 372.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8091

282022095052

فاطمه محمد داود مصبوب

ادبي ثانوية النجاة للبنات

 372.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية
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ادبي ثانوية النضال للبنات

 372.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8093

242021063005

باقر عمار اجبير فرج

ادبي اعدادية النجدين للبنين

 370.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8094

282022091021

زينب صباح غانم فياي

ادبي ثانوية ام ورقة للبنات

 369.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8095

282021101008

حمزة احمد عبد راضي

ادبي اعدادية االرشاد للبنين

 369.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8096

282021004031

حسين شاكر كاظم عبد

ادبي اعدادية التحرير للبنين

 369.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8097

282021046037

حسين علي خلف عذافة

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 368.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8098

282021002092

مؤمل عيدان فرج طارش

ادبي اعدادية المرتضى للبنين

 368.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8099

282021004111

مجتبى علي رحيم كطان

ادبي اعدادية التحرير للبنين

 367.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8100

282022077042

طيبه قاسم فرحان حمود

ادبي ثانوية ام عمار للبنات

 367.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8101

282022092050

طيبه يحيى صاحب حسن

ادبي ثانوية االرتقاء للبنات

 367.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8102

281921151280

مصطفى حسين جبار حمود

ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 428.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8103

282042065037

زهراء حريز طارش علي

احيائي ثانوية علي الغربي للبنات

 447.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8104

282042190248

غفران حمودي راضي محمد

احيائي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 436.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8105

282041021018

علي عبد الزهره حسن عبيد

احيائي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 432.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8106

282041032026

محمد حسن جاوي علي

احيائي ثانوية الجهاد للبنين

 429.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8107

282042074042

فاطمه حسين راضي شندل

احيائي ثانوية غرناطة للبنات

 422.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8108

282042098005

امل داخل اعويطر سويلم

احيائي ثانوية المؤمنات للبنات

 414.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8109

222042301023

نوره منير كاظم جدوع

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 414.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8110

282041001123

مقتدى شاكر حميد عاصي

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 413.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8111

222042393027

رسل حامد مظلوم حسون

احيائي ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنات

 410.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8112

222041035119

سالم عواد هاشم جبير

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 408.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8113

222042169041

ريام كريم برغوث هوني

احيائي اعدادية النيل للبنات

 407.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8114

222041017030

حسين علي حسين فاضل

احيائي اعدادية غرناطة للبنين

 406.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8115

282041007012

صادق عليوي لفته عذيب

احيائي ثانوية الكحالء للبنين

 406.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8116

282042051057

زينب محمود لعيبي صبيح

احيائي ثانوية االصالة للبنات

 405.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8117

222041059008

حسن اياد حسين عابر

احيائي ثانوية الصادقون للبنين

 403.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8118

282042073052

فاطمه سالم مجبل جوده

احيائي ثانوية الميمونة للبنات

 400.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8119

242041013027

جاسم محمد زياره مفتن

احيائي اعدادية فلسطين للبنين

 399.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8120

222042171035

نور الهدى غدير راضي شمخي

احيائي اعدادية قلعة سكر للبنات

 399.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8121

282041042011

حسين محمد كاظم رسن

احيائي ثانوية صدى الطف للبنين

 399.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8122

282042078083

نور حسن خنيفر أتول

احيائي اعدادية البيان للبنات

 398.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية
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احيائي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 395.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8124

252042095105

كوثر علي طالب عبد الشهيد

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 394.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8125

242041076120

مصطفى عبد الحميد ناصر حسون

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 394.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8126

222042172007

االء صالح ساجت جوده

احيائي اعدادية الوفاء للبنات

 393.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8127

232041017116

كاظم ناهض مناوي ناجي

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 393.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8128

262041028080

علي كامل هاشم وادي

احيائي اعدادية الحسين للبنين

 392.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8129

222042321043

حنان محمد احنيت وارد

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 392.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8130

222041010036

حسين عبد الحسين خضر دواس

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 391.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8131

282042061023

زينة عاشور سلمان لفتة

احيائي ثانوية الكحالء للبنات

 391.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8132

222042137071

نور الهدى طالب كامل كاطع

احيائي اعدادية المروج للبنات

 391.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8133

252042084421

زينب هاتف فزاع عريس

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 391.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8134

232041167018

زيد رحيم حسين دويج

احيائي ثانوية زهير بن القين المختلطة

 390.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8135

282042063001

آالء محمد جبر حميدي

احيائي اعدادية اليمامة للبنات

 390.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8136

222042161042

رسل سعيد علك جبر

احيائي اعدادية الشطرة للبنات

 390.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8137

282042401011

رسل وليد خالد حميد

احيائي الخارجيات

 390.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8138

222041310009

احمد ضياء كريم نادر

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 389.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8139

282042075012

سجى رعد محمود عبد هللا

احيائي ثانوية الشيماء للبنات

 389.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8140

222041308039

محمود قاسم حمد عبود

احيائي ثانوية الفهود المسائية للبنين

 389.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8141

242042122021

بتول علي حسين حمزه

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 388.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8142

232041218016

محمد كامل حمزه كاظم

احيائي ثانوية الضحى المختلطة

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8143

222041015003

جابر عبد الحسين بشاره محمد

احيائي اعدادية االصالح للبنين

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8144

222041233019

مرتضى طعيم مدلول ضاحي

احيائي ثانوية المحمدية المختلطة

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8145

242041208015

حسين جاسم ابو الهيل حذيه

احيائي ثانوية عفك المسائية للبنين

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8146

222042426017

عذراء شالل منشد عليخ

احيائي ثانوية الطاهرالمستندة للبنات

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8147

222041003386

مصطفى مهدي تايه عودة

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8148

242041209003

احمد عبد هللا فهد محمد

احيائي ثانوية البدير المسائية للبنين

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8149

232042143030

فاطمه رسول مزهر حسون

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 386.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8150

222041373059

محمد فاضل جالب هليل

احيائي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 386.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8151

282042190249

ضحى محمد عبد هللا حمود

احيائي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 386.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8152

222041017105

مقداد احمد مدلول حامي

احيائي اعدادية غرناطة للبنين

 384.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8153

242042117033

بنين حسن هادي موسى

احيائي اعدادية يافا للبنات

 384.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية
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 384.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8154

242042149089

فاطمه علي عبد نور صخيل

احيائي اعدادية االنوار االهلية للبنات

8155

232041163016

مصطفى حسن سعدون هادي

احيائي ثانوية ابن البيطار للبنين

 384.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8156

242042078013

سمية وسام عزيز شياع

احيائي ثانوية االبرار االهلية للبنات

 383.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8157

282042097017

زهراء حسين خالد سلمان

احيائي ثانوية الطيبات للبنات

 383.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8158

232041165043

منتظر موسى غني حسون

احيائي ثانوية الرحمن المختلطة

 383.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8159

292041100005

احمد حمدي كامل جويد

احيائي اعدادية ابن حيان المختلطة

 383.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8160

222041063045

منتظر واثق جميل عذاب

احيائي ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنين

 383.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8161

212041052080

علي عادل فتاح فرج

احيائي اعدادية االمام الزهري للبنين

 383.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8162

282042077010

تبارك عباس جبر سهر

احيائي ثانوية ام عمار للبنات

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8163

222041311087

منتظر علي فرج حميدان

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8164

272041037015

علي زهير محسن عبد الرسول

احيائي اعدادية المؤاخاة للبنين

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8165

282042068075

فاطمة حسن عطوان عبد الحسن

احيائي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 381.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8166

262041010118

علي حسين ناصر حسن

احيائي اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنين

 381.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8167

232041211037

كاظم عباس حلواص محمد

احيائي ثانوية النخيل المختلطة

 380.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8168

242041012009

ايوب حاكم حمزه كزار

احيائي اعدادية الشعلة للبنين

 380.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8169

222041310064

حسين معن بستان مجيد

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 380.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8170

242042091010

نور نجاح صالح مهدي

احيائي ثانوية المصطفى االهلية للبنات

 380.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8171

252042170147

تقى محمد هارون عبود

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 380.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8172

242042168001

ارتفاع ناظم ثجيل سعد

احيائي ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة

 380.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8173

282042081040

فاطمة حسين علي حسين

احيائي ثانوية المشكاة للبنات

 379.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8174

232041176022

حسين عامر حميد ضايف

احيائي ثانوية الدوحة المختلطة

 379.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8175

222042202001

اخالص ناظم راضي مذبوب

احيائي ثانوية المدينة المنورة للبنات

 379.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8176

282042055013

احالم ميثم نعيم نصيف

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 379.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8177

222042209101

زهراء ناصر جبار عبد الواحد

احيائي اعدادية السوق للبنات

 378.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8178

222041051043

سجاد قاسم خليل حمود

احيائي اعدادية القيثارة للبنين

 378.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8179

232041252066

حسين مرتضى حسين كنو

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 378.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8180

232042086102

زينب فاضل ياس عباس

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 378.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8181

232041287013

محمد باسم هادي شاكر

احيائي ثانوية نور المصطفى االهلية للبنين

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8182

222041098195

منتظر خليل نعيس مطلك

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنين

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8183

232042226013

فاطمه محمد ابراهيم اسماعيل

احيائي ثانوية االسماعيلية المختلطة

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8184

252041150403

مصطفى عبد الرضا هادي موسى

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية
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احيائي ثانوية الغدير االهلية للبنين

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8186

222041057028

مؤمل ضياء جبار لفته

احيائي اعدادية الشهداء للبنين

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8187

222042163059

ضحى رحيم نشمي جبير

احيائي اعدادية بردى للبنات

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8188

282042090004

آيه جبار رياش شبوط

احيائي ثانوية جنة الخلد للبنات

 377.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8189

232042092028

بتول محمد جاسم شداد

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 376.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8190

232041042044

حسين علي عبيد كحط

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 376.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8191

222042394031

زهراء جواد عطيه شجر

احيائي ثانوية السبطين االهلية للبنات

 376.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8192

222041076075

محمد بشير رحيمه يعكوب

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنين

 376.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8193

282052051055

مريم رحيم حسين حيدر

تطبيقي ثانوية االصالة للبنات

 448.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8194

282052106003

خديجه عباس محمد حريج

تطبيقي ثانوية بني هاشم المختلطة

 446.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8195

282051001084

علي جاسم محمد سعيد

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 427.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8196

282052059043

زينب حسين صابط داغر

تطبيقي اعدادية العمارة للبنات

 422.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8197

282052060003

اديان كاظم خزعل كريز

تطبيقي ثانوية الفرات للبنات

 419.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8198

282052081016

حوراء ستار جبير خنيصر

تطبيقي ثانوية المشكاة للبنات

 416.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8199

282052070028

رفل نصيف جاسم كاطع

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 416.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8200

282052077028

غفران جمعه شجر اسماعيل

تطبيقي ثانوية ام عمار للبنات

 413.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8201

282052069033

ضحى جاسم جاسب جمعة

تطبيقي ثانوية الغفران للبنات

 413.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8202

282051151635

محمد جعفر فرحان عبد هللا

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 409.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8203

282052063050

فدك كريم جاسم كاطع

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

 407.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8204

282052069027

زينب سامي كاظم مهاوي

تطبيقي ثانوية الغفران للبنات

 406.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8205

282052070008

اية جبار مظلوم سلطان

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 405.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8206

162052176036

نور وليد طعمة منشد

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنات

 402.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8207

282052090009

رقية جبار حسن خلف

تطبيقي ثانوية جنة الخلد للبنات

 402.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8208

282051151598

ليث سعد قاسم جريو

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 400.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8209

162052192002

اساور صباح عبد الواحد فريح

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 397.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8210

282052070051

سارة يوسف سامي سدخان

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 397.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8211

282052078040

فرح حسين عبد الزهره فريح

تطبيقي اعدادية البيان للبنات

 396.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8212

282051021057

كرار حسين دعير محمد

تطبيقي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 395.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8213

222051006047

مهدي فاضل شريف عريبش

تطبيقي اعدادية البطحاء للبنين

 392.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8214

282051151346

سجاد كامل شمهود جاسم

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 391.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8215

222051042009

احمد مؤيد فاخر علي

تطبيقي اعدادية الجزائر للبنين

 390.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية
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 389.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

8217

282052190061

زينب ستار جبار حسين

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 388.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8218

282051151088

ايمن جبار سبهان فنجان

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8219

162052202047

هدى فايز نوري لطيف

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي االهلية للبنات

 386.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8220

282052077005

ام البنين قاسم نمر مريس

تطبيقي ثانوية ام عمار للبنات

 386.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8221

282052108011

هبة هالو حمدان يوسف

تطبيقي ثانوية الشيخ الطوسي المختلطة

 386.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8222

162051354047

عبد الرحمن محمد محبوس مجلي

تطبيقي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 385.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8223

282052062033

فاطمه خلف عبد الزهره جاسم

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنات

 385.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8224

282051002104

محمد زامل زهراو راضي

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 385.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8225

282052081020

حوراء مزهر عوده محمد

تطبيقي ثانوية المشكاة للبنات

 385.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8226

282052063027

زهراء تحسين عبد الخالق خلف

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

 384.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8227

282052058026

هبة طالب هاشم جبار

تطبيقي ثانوية العذراء للبنات

 383.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8228

282051151341

سجاد فيصل واحي سعد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 383.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8229

282052062008

خديجة محمد وناس فارس

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنات

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8230

282052070055

طيبة سعد سبهان موسى

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8231

282052190021

تبارك فارس خيون زغير

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 382.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8232

222052105033

ضفاف موحان نبهان حسين

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنات

 381.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8233

222051302035

حسين علي فاضل ردام

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 381.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8234

282052190008

انوار سلمان صوب هللا بدوي

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 381.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8235

282051008134

مصطفى محسن نعمه حسين

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنين

 381.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8236

222051017044

عبد هللا هاشم جبير فرحان

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 381.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8237

282051151183

حسين رحيم عبد الرضا عبد الخان

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 380.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 380.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية

8238

282052068005

االء سعدون راضي شندي

8239

282022070008

ايات موزان ضبع ثاجب

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 445.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8240

282021400020

حسين فليح عذاب سعد

ادبي الخارجيون

 415.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8241

282021013039

مصطفى مهدي عكله علوان

ادبي ثانوية علي الغربي للبنين

 402.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8242

282021151148

عباس خالد حسن عبد الرضا

ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 398.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8243

282021106003

حسن جاسم جبار علوان

ادبي ثانوية بني هاشم المختلطة

 395.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8244

282022050065

لمياء محمد فاخر محمد

ادبي ثانوية النضال للبنات

 388.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8245

222021057017

سجاد فرحان غيثان مبارك

ادبي اعدادية الشهداء للبنين

 387.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8246

282042081058

هيام عالء رحيم هاشم

 415.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى
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8247

282051009035

زين العابدين علي هاشم منصور

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 399.0جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8248

292041031014

حسين فالح عبد الرزاق حسين

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنين

 596.0جامعة المثنى/كلية طب االسنان

8249

242042189034

صبا صالح مهدي شاكر

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 594.0جامعة المثنى/كلية طب االسنان

8250

272051001089

علي همام مرزه حمزه

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 528.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

8251

242052119035

ماليين عبار جمعة كاظم

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 523.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

8252

282051002010

امين سليم مطر خنجر

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 521.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة

8253

292052160011

حوراء عباس جبر راشد

تطبيقي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 493.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8254

292051005080

مرتضى حمادي عاجل موسى

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 493.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8255

162051036056

عبد الرحمن ثامر خلف عبيد

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 483.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8256

292052401010

دعاء حسن صكبان كعار

تطبيقي الخارجيات

 480.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8257

262051028032

مؤمل حميد غازي جاسم

تطبيقي اعدادية الحسين للبنين

 476.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8258

162052383145

نور فالح حنتوش حميدي

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 476.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8259

162051400337

مهند محسن دشر الزم

تطبيقي الخارجيون

 475.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8260

252051044139

مرتجى حازم مدلول عبيد

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 475.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8261

162051400155

ضرغام عبد النبي لفته حسن

تطبيقي الخارجيون

 475.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8262

292051153198

كرار نازك عبد الصاحب علي

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 475.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8263

282051015034

عبد المناف عبد المطلب مطر علي

تطبيقي اعدادية كميت للبنين

 473.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8264

162051352265

مصطفى باسم عباس عيسى

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 473.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8265

162051355276

مزاحم غازي سيف تقي

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 471.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني

8266

292042085009

اسراء خضر فرعون بسيله

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 539.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك

8267

292042085089

زينب سالم سعيد نجم

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 536.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك

8268

122041030110

علي وحيد جعفر عبد الحسن

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

 530.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك

8269

292042052281

نوران علي عبد حسين

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 524.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك

8270

292042057091

دعاء مسافر عبد مهدي

احيائي اعدادية الرميثة للبنات

 564.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

8271

292041100120

ياسر نعيم فليح راضي

احيائي اعدادية ابن حيان المختلطة

 550.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

8272

222041081074

محمد عادل حسن مطير

احيائي اعدادية ابي تراب للبنين

 543.0جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي

8273

292042160046

تبارك قاسم محمد هداد

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 516.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8274

292042085162

نبا ماجد رسول سلمان

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 505.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8275

262042107044

حوراء جواد كاظم مطشر

احيائي اعدادية الحي للبنات

 500.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8276

292042160078

زهراء ابراهيم عباس محمد

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 499.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8277

292042082017

فاطمه حمزه حسين لوتي

احيائي ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعي

 498.0جامعة المثنى/كلية العلوم

صفحة  267من 567
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8278

292051100105

محمد راهي عطية جبار

الفرع

المدرسة

المجموع

تطبيقي اعدادية ابن حيان المختلطة

 460.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8279

292051031046

معتز ريسان كريم محمد

تطبيقي ثانوية الكندي االهلية للبنين

 459.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8280

292052052043

منار عبد الرزاق عبد السادة مطير

تطبيقي اعدادية السماوة للبنات

 436.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8281

292051016002

احمد جواد رحيم عبد

تطبيقي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 436.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8282

292051155007

اسعد هادي جابر عبود

تطبيقي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 426.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8283

292052056012

دعاء عواد جابر فرج

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 418.0جامعة المثنى/كلية العلوم

القبول المركزي

8284

222051310232

ولي رشيد اسماعيل ابراهيم

تطبيقي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 413.0جامعة المثنى/كلية العلوم

8285

292042055030

زمن ثائر مسافر عبد

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 491.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

8286

292041002019

امير كاظم نجم عبد

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 477.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

8287

292042053046

رمله صالح زغير رعيد

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 473.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

8288

222042163049

زينب كاظم جبار عبد الحسين

احيائي اعدادية بردى للبنات

 458.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

8289

292051026067

راضي اسعيد جروخي دغيم

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 438.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

8290

162051083116

محمد عادل جميل مبارك

تطبيقي ثانوية انوار البديع األهلية للبنين

 408.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

8291

222051011002

احمد جتام ملبس صالح

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 398.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب
 398.0جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب

8292

292052062011

زهراء رحمن ناصر حسن

8293

292022153026

زينب مانع شبكان مرداس

8294

292051156004

احمد بشير حسام حسن

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

8295

292042083033

وجدان حسين عبد الواحد جابر

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 568.0جامعة المثنى/كلية التمريض

8296

252042056298

مريم محمد ناظم حميد

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 566.0جامعة المثنى/كلية التمريض

8297

292042090003

ايات سمير كامل حمزة

احيائي ثانوية عشتار للبنات

 456.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

تطبيقي ثانوية الزهور للبنات
ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 429.0جامعة المثنى/كلية القانون
 427.0جامعة المثنى/كلية القانون

8298

292041400031

ضرغام مالك دعبول جوان

احيائي الخارجيون

 446.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

8299

292041151026

جواد سعد عبد االمير شاطي

احيائي اعدادية القلم المسائية للبنين

 446.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

8300

292042401066

هديل جواد كاظم سلمان

احيائي الخارجيات

 442.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

8301

292042055038

زهراء عادل محسن حمدان

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 437.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

8302

292042052084

حوراء زين العابدين محمد مجيد

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 435.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

8303

272041002150

محمد منتظر كاظم شمران

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 418.0جامعة المثنى/كلية الطب البيطري

8304

292042069050

مريم جاسم برحاوي سدخان

احيائي ثانوية البسملة للبنات

 405.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8305

292041151020

بشير عبد االمير محمد حران

احيائي اعدادية القلم المسائية للبنين

 385.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8306

292042153082

سارة حافظ محسن كحار

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 384.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8307

292042153147

وداد عبد العظيم دخيل عبد الحسين

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 383.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8308

292042051307

نور احمد نواف راضي

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 380.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

صفحة  268من 567
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فاطمه علي شالكه جواد

الفرع

المدرسة

المجموع
 377.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

احيائي ثانوية القوارير للبنات

8310

292042062010

بنين شاكر فليح حسن

احيائي ثانوية الزهور للبنات

 375.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8311

222042149009

تبارك عالء لطيف حسين

احيائي اعدادية الناصرية للبنات

 369.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8312

292042082007

زينب راضي ناصر مطر

احيائي ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعي

 366.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8313

292042153111

فاطمة عائد عواجة جدوع

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 365.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8314

292042153017

ايات عبد االمير جياد طاهر

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 363.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8315

292041153072

حسين مسير مهنة ناجي

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 362.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8316

292042053045

رباب صالح مدلي عوده

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 361.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8317

292042153056

رويده عامر خالد جياد

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 361.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8318

242042141051

زينب فاضل عبد الزهرة بشان

احيائي ثانوية الجنائن المعلقة للبنات

 360.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8319

291952058019

نوره عقيل مسلم عبود

تطبيقي اعدادية الوفاء للبنات

 439.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8320

292052050012

زهراء حسين عبد الحسين عبيد

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنات

 376.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8321

292051153074

حسين عظيم عبد النبي ساجت

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 375.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8322

292052051071

طيبه حيدر حسن منشد

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 374.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8323

292051026175

مصطفى فالح جاسم ابو شنيت

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 373.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8324

292051004143

مرتضى صالح فهد والي

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 369.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8325

292051031027

علي حيدر كاظم ابراهيم

تطبيقي ثانوية الكندي االهلية للبنين

 367.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8326

292051031031

علي صالح وادي ميزر

تطبيقي ثانوية الكندي االهلية للبنين

 367.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8327

292051026074

سجاد نجيب تكليف كاظم

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 365.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8328

292051002131

ياسر داخل عباس راضي

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 363.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8329

222052160026

كوثر فيصل عبد هللا غزيز

تطبيقي اعدادية البطحاء للبنات

 361.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8330

252051015013

محمد فالح حسن شوجه

تطبيقي اعدادية الحيرة للبنين

 360.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8331

242051201021

حسين دوهان محمد ناصر

تطبيقي ثانوية غماس المسائية للبنين

 360.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8332

292051025015

حسن فليح حسون كريم

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 360.0جامعة المثنى/كلية الزراعة

8333

242022145024

طفوف ماجد صالح عمران

ادبي ثانوية نهج البالغة للبنات

8334

292021010039

حسين رحيم عناد عواد

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 411.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8335

292022060061

رقيه ناجح حمد صياح

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 411.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8336

292022060013

اطياف حسن عالوي حسين

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 408.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8337

292022050019

تبارك قاسم كدر علي

ادبي اعدادية فلسطين للبنات

 408.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8338

292021104043

مصطفى غازي نعمه اعور

ادبي ثانوية العدالة للبنين

 399.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8339

292021023010

ريكان خزعل كريم فليفل

ادبي ثانوية الرضوان للبنين

 397.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  269من 567
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 397.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8341

292021400047

سبطين حيدر مكي طه

ادبي الخارجيون

 396.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8342

292021018032

فالح شنيف صالح علي

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 393.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8343

292042160062

دعاء هاشم عبد ابراهيم

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 428.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8344

292041151154

ياسين صالح ناصر عطيه

احيائي اعدادية القلم المسائية للبنين

 423.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8345

292042056032

بنين عبد هللا بالش بارح

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 419.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8346

292042153125

مريم فالح عبد الحسن غافل

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 418.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8347

292042052282

نورة فهد سيف فيصل

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 416.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8348

292041003279

منتظر عبد الرزاق محمد عبد

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 415.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8349

292042160113

زينب مهدي موحان مزهر

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 413.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8350

292042094037

شهله عباس خضير عبد علي

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 408.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8351

292042057216

فاطمه صالح عبد الهادي عبد

احيائي اعدادية الرميثة للبنات

 407.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8352

242042136008

ابتهال عدنان جبار دويج

احيائي اعدادية الثقلين االهلية للبنات

 404.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8353

292041007228

علي فارس حمزه ثامر

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 403.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8354

242042220384

زهراء موسى ابو السود حرجان

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 401.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8355

292041003289

موسى جواد كاظم محمد

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 401.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8356

292042057093

دنيا قاسم كنيوي زماط

احيائي اعدادية الرميثة للبنات

 400.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8357

282042190186

نرجس عالء محمد هاشم بسام

احيائي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 398.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8358

242042101075

سبأ جواد كاظم صويح

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 396.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8359

241941035029

حسين برهان طعيمة جابر

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 461.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8360

292051026150

محمد خالد ناصر حمود

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 394.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8361

291951026035

شاكر حبيني مهيدي فياض

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 450.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8362

162051036102

كرار منير صالح مجيد

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 385.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8363

292051026146

محمد الجواد محسن عبد علي

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 381.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8364

162051357518

يوسف شاكر حسين عبيد

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 381.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8365

222052401033

هدى حسين لفته عوده

تطبيقي الخارجيات

 381.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8366

292052051031

حليمة كريم عبد جبر

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 379.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8367

222051300124

مرتضى عبد اللطيف حاجم صبيح

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 378.0جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد

8368

292042057217

فاطمه عباس صالح حمادي

احيائي اعدادية الرميثة للبنات

 515.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8369

292042050063

رواء سعيد سرهيد ساجت

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

 514.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8370

292041016034

قاسم عبد الحسن رسن دويغر

احيائي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 487.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة
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احيائي ثانوية االندلس للبنات

 477.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8372

292042160149

فاطمه عايد جالي وناس

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 477.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8373

292042057124

رونق عصام جبار محسن

احيائي اعدادية الرميثة للبنات

 476.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8374

292042056068

رقية داخل نجم عبد هللا

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 470.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8375

242041001126

سالم رحيم حسن ناصر

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 464.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8376

242041035076

صادق جابر عبد السادة محمد

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 461.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8377

292042057242

مرام صاحب زاير ماشي

احيائي اعدادية الرميثة للبنات

 461.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8378

292042056073

رواء ماجد عبد هللا جبر

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 460.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8379

292051004127

محمد حسن نعيم جحيل

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 503.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8380

272051037006

جعفر شاكر جبر عبد

تطبيقي اعدادية المؤاخاة للبنين

 454.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8381

292051153281

علي عباس حسين جابر

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 448.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8382

292051100107

محمد سامي كاظم هماش

تطبيقي اعدادية ابن حيان المختلطة

 430.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

8383

222051287018

مرتضى اسماعيل عذاب داخل

تطبيقي ثانوية االمل المختلطة

8384

292022078074

طيبه منديل حسين نجدي

 422.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة

ادبي اعدادية خولة بنت الحسين للبنات

 474.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

8385

292052153045

فاطمه نجم صالح جنحيت

8386

292021150029

خزعل سعد خريجان كطان

ادبي ثانوية المنار المسائية

 416.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

8387

292021016009

ايمن راهي جواد حمود

ادبي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 407.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 455.0جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية

8388

292022067020

سحر رزوقي عبيد حمود

ادبي ثانوية الوالية للبنات

 391.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

8389

292022153005

امال عيدان عطار حسون

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 388.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

8390

292022078050

رواء عباس قايش سليمان

ادبي اعدادية خولة بنت الحسين للبنات

 387.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

8391

292022067037

هبه سعد نجم حمود

ادبي ثانوية الوالية للبنات

 383.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

8392

292021001019

باقر عبد الرحيم شبيب عطيه

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 379.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

8393

292021021010

جهاد علي جبار حمادي

ادبي اعدادية الخليج العربي للبنين

 379.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

8394

162051034127

كرار نصيف حمد عبيد

8395

292022060129

فاطمه ستار جبار محمد

 403.0جامعة المثنى/كلية اآلداب

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 411.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

8396

292042094057

هناء ستار جبار محمد

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 438.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8397

292042057200

عبير عناد شاكر عبادي

احيائي اعدادية الرميثة للبنات

 438.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8398

292042051013

اطياف احمد وراث لفته

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 432.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8399

292041002105

علي صبيح حسن والي

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 415.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8400

292051150019

علي سعد مسير موسى

تطبيقي ثانوية المنار المسائية

 397.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8401

242052220169

غفران عبد العباس حسين كاظم

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 395.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

صفحة  271من 567
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8402

242051400032

قاسم يوسف تالي حسون

تطبيقي الخارجيون

 389.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8403

292051156117

عباس مهند صالح مهدي

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 389.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8404

292051156165

فهد عادل عبادي فرحان

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 387.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8405

292051400004

المرتضى رسمي جواد لطيف

تطبيقي الخارجيون

 387.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8406

222051069084

حسين قصي صالح حمادي

تطبيقي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 385.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8407

292051026136

كاظم بهاء رسول كاظم

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 385.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8408

222052199037

نبأ حيدر عبد الساده محسن

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 382.0جامعة المثنى/كلية التربية األساسية

8409

132052401043

هاجر محمد راضي كشاش

تطبيقي الخارجيات

 515.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

8410

282051151861

يوسف كريم جعفر يوسف

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 515.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

القبول المركزي

8411

222051400068

فالح حسن جاسم محمد

تطبيقي الخارجيون

 514.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

8412

172051351638

محمد نايف حمود سلطان

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 513.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

8413

172051089012

مصطفى خالد حسن احمد

تطبيقي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنين

 513.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

8414

162051400240

عمر رافد عبد المجيد عيسى

تطبيقي الخارجيون

 512.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

8415

102052119035

هاجر ثائر صالح مهدي

تطبيقي اعدادية الفاروق للبنات

 511.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

8416

182052183040

هبة باسم ابراهيم طعمة

تطبيقي اعدادية عمورية للبنات

 509.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

8417

122052107004

اسراء عبد الستار صالح فرج

تطبيقي اعدادية الحرية للبنات

 507.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة

8418

182051119041

ميسره طالل وسام احمد

تطبيقي ثانوية الخطيب االهلية للبنين

 484.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية

8419

172051228015

نور صباح ابراهيم رفو

تطبيقي ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنين

 471.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية

8420

142052074034

غسق مؤيد عبد الكريم حسين

تطبيقي اعدادية عائشة للبنات

 469.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية

8421

182042183033

تقى كريم فاضل محمود

احيائي اعدادية عمورية للبنات

 576.0جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية

8422

202042135008

حكيمه غانم عبد صائل

احيائي اعدادية هه ورامان للبنات-عربية

 547.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8423

212041033096

محمد جهاد أمين حسين

احيائي اعدادية صدى التأميم للبنين

 545.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8424

182042242092

سحر عز الدين محمد حسين

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 540.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8425

182041078002

بعث مجيد جاسم نايف

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 530.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8426

182042250016

حنان مجيد صالح محمد

احيائي ثانوية الريان للبنات

 529.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8427

192041317001

ايوب جمال حميد حرج

احيائي ثانوية عمر بن الخطاب المختلطة

 526.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8428

182052221025

شهد علي جسام محمد

تطبيقي اعدادية جنة العراق للبنات

 436.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8429

182052250007

تبارك عبد الباسط ياسين صالح

تطبيقي ثانوية الريان للبنات

 426.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8430

192051343111

محمد خليل حسين عالوي

تطبيقي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 419.0جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية

8431

182042275016

تبارك عباس فاضل ناجي

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 408.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8432

182041085029

سجاد محمد يحيى محمد

احيائي اعدادية الروافد للبنين

 402.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

صفحة  272من 567
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 388.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8433

182042238005

انتظار حسن ابراهيم محمد

احيائي ثانوية النور للبنات

8434

181941047028

عمر لفته عبد يوسف

احيائي اعدادية االسحاقي للبنين

 442.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8435

182041293010

عبد طالب عبد طالب

احيائي ثانوية دار العلم المختلطة

 369.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8436

182041144013

عبد الرزاق عزت جاسم محمد

احيائي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 368.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8437

182042174047

ياسمين ياسر محسن عبد الرحمن

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 367.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8438

182042220013

هبة ابراهيم احمد علي

احيائي ثانوية الجاحظ للبنات

 367.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8439

122041205082

يعرب خالد وليد عبد الرحمن

احيائي ثانوية الطارمية المسائية للبنين

 366.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8440

182042204020

غفران رائد متعب احمد

احيائي ثانوية زنوبيا للبنات

 365.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8441

122042082046

يقين عماد محمد عبيد

احيائي ثانوية طيبه للبنات

 363.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

احيائي ثانوية السالم للبنين

8442

182041044029

عبد المجيد كمال خلف محمد

8443

182022260023

هديل سعد احمد ساير

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 445.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

 361.0جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد

8444

182022351006

داليا روكان محمد عمر

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 445.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8445

182022336044

مريم احمد حسين مغامس

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 429.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8446

182021150010

حذيفة محمد محمود عباس

ادبي ثانوية المزهر للبنين

 421.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8447

182022374049

ضحى علي خريف عليوي

ادبي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 401.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8448

182022336020

ريهام محمد ايوب حسين خماس

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 396.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8449

182021350038

خليل عبد الكريم خليل ابراهيم

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 388.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8450

182021087001

احمد غازي مونس حميد

ادبي ثانوية شاعر الرسول للبنين

 386.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8451

182022374003

اسراء نشأت محمود حسين

ادبي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 386.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8452

212021247008

عباس كامل عباس حبيب

ادبي ثانوية الغيث المختلطة

 385.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8453

182021350106

محمد جالل نصيف جاسم

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 384.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8454

182022260013

لمياء شيبان لفته حردان

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 376.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8455

182021350105

محمد باسم محمد حسن

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 374.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8456

212022134005

استبرق كاظم علي مراد

ادبي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 373.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8457

182021350021

انس حازم حميد محمود

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 372.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8458

182022183055

يمامه مدلول محسن عبد

ادبي اعدادية عمورية للبنات

 371.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8459

212022292047

ميساء ساجد سلمان احمد

ادبي ثانوية االماني المسائية للبنات

 371.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8460

182021350083

علي جاسم ابراهيم احمد

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 369.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8461

182021350055

صفوان محمد علي دبس

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 367.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8462

132021017005

أمير عالء محي جواد

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 366.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8463

182021336009

احمد صالح جاسم حسين

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 365.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد
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 365.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8464

182021001001

ابراهيم احمد عباس احمد

ادبي اعدادية االبراهيمية للبنين

8465

182021150023

عبد القادر سعد اسماعيل صالح

ادبي ثانوية المزهر للبنين

 364.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8466

182021001029

علي حازم عبد محمود

ادبي اعدادية االبراهيمية للبنين

 363.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8467

252021156038

علي معين خليل ابو صالح

ادبي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 363.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8468

182042162023

مالك مصدق سعدون عبد هللا

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 406.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8469

122041045049

محمد جمعة عناد دايح

احيائي ثانوية مالك بن انس للبنين

 402.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8470

182041033014

حسين علي حسين خضير

احيائي ثانوية سامراء االولى للبنين

 398.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8471

182042242049

حفصة فؤاد عبود غضبان

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 397.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8472

182042252014

ساره علي احمد عباس

احيائي اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 394.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8473

212042136054

ساره حسين علي خليف

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 387.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8474

232041011010

ايهاب ستار جبار خضير

احيائي اعدادية صنعاء للبنين

 386.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8475

182041361021

سيف الدين عبد الستار حمود حسن

احيائي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 385.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8476

182042174037

فاطمة عزيز معروف صالح

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 384.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8477

242042100154

هبة حاكم عبد زيد نجم

احيائي اعدادية زنوبيا للبنات

 384.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8478

182041123009

صبحي ناصر غازي لفته

احيائي ثانوية القحطانية للبنين

 383.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8479

212041054130

محمد شوكت شكير محمود

احيائي اعدادية القرطبي للبنين

 381.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8480

252041116064

محمد كاظم محمد حسين

احيائي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 379.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8481

182051350051

زيد عدي عبد هللا علوان

تطبيقي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 403.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8482

182051070098

مصطفى كمال محمود جاسم

تطبيقي اعدادية الزبير بن العوام للبنين

 390.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8483

182051296008

هذال حسام سعيد حميد

تطبيقي ثانوية الودق المختلطة

 385.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

8484

182051014017

عمرو ادريس خلف سلمان

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

8485

212021043045

همام ثاير نومان مسير

 382.0جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 477.0جامعة سامراء/كلية التربية

8486

182022255013

غفران خلف علي عبل

ادبي اعدادية االسحاقي للبنات

 448.0جامعة سامراء/كلية التربية

8487

182022336022

زينب زاحم خزعل علي

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 439.0جامعة سامراء/كلية التربية

8488

252021116024

حسين ميثم جواد موسىى

ادبي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 431.0جامعة سامراء/كلية التربية

8489

182022260022

هاجر احمد ياس خضير

ادبي ثانوية الكوثر للبنات

 416.0جامعة سامراء/كلية التربية

8490

182022219014

سهر فريد حسين صالح

ادبي ثانوية المعتصم للبنات

 406.0جامعة سامراء/كلية التربية

8491

182022200007

وديان خوام محرف جاسم

ادبي ثانوية نازك المالئكة للبنات

 404.0جامعة سامراء/كلية التربية

8492

182022255008

رحمه محمد عبد هللا حسين

ادبي اعدادية االسحاقي للبنات

 402.0جامعة سامراء/كلية التربية

8493

182021087015

يوسف شعيب علي ابراهيم

ادبي ثانوية شاعر الرسول للبنين

 398.0جامعة سامراء/كلية التربية

8494

212021223031

محمد ليث عبد هللا عباس

ادبي اعدادية شهداء زنبور المختلطة

 390.0جامعة سامراء/كلية التربية
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8495

182022336039

غفران اياد احمد فرحان

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 390.0جامعة سامراء/كلية التربية

8496

182022336041

كريمة نزهان علي معروف

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 390.0جامعة سامراء/كلية التربية

8497

212021051036

ياسر حكيم خليفه محمد

ادبي ثانوية المغيرة للبنين

 390.0جامعة سامراء/كلية التربية

8498

222021057021

كرار بهلول شخير ياسين

ادبي اعدادية الشهداء للبنين

 389.0جامعة سامراء/كلية التربية

8499

182022308007

سرور عبد هللا رشيد مخلف

ادبي ثانوية حسان بن ثابت المختلطة

 388.0جامعة سامراء/كلية التربية

8500

212022140092

نور محمد شهاب احمد

ادبي اعدادية المقدادية للبنات

 387.0جامعة سامراء/كلية التربية

8501

242021201066

هيثم مارد فياض هلول

ادبي ثانوية غماس المسائية للبنين

 385.0جامعة سامراء/كلية التربية

8502

182022211002

اسراء دحام عبد محمد

ادبي ثانوية االسراء للبنات

 384.0جامعة سامراء/كلية التربية

8503

182021351043

محمد قاسم ناصر مجيد

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 383.0جامعة سامراء/كلية التربية

8504

182021336052

سعد كريم عداي طلك

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 383.0جامعة سامراء/كلية التربية

8505

212021031022

علي محسن حسين عطية

ادبي اعدادية ابي الضيفان للبنين

 382.0جامعة سامراء/كلية التربية

8506

212021034008

ايوب ثامر حوم علي

ادبي اعدادية مندلي للبنين

 382.0جامعة سامراء/كلية التربية

8507

142021008012

جعفر فيصل جالي صبح

ادبي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 380.0جامعة سامراء/كلية التربية

8508

252021122082

طاهر وافي هادي مايح

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 379.0جامعة سامراء/كلية التربية

8509

212021034049

همام صالح دلول نزاري

ادبي اعدادية مندلي للبنين

 376.0جامعة سامراء/كلية التربية

8510

182021301018

علي حسين احمد حسين

ادبي ثانوية الحاتمية للبنين

 376.0جامعة سامراء/كلية التربية

8511

212021272140

وسام هادي صالح بازل

ادبي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 375.0جامعة سامراء/كلية التربية

8512

182022159035

وسن محمد حسين محمد

ادبي ثانوية الحاتمية للبنات

 374.0جامعة سامراء/كلية التربية

8513

182021335101

ياسر حارث فيصل محمد

ادبي اعدادية النهضة المسائية للبنين

 373.0جامعة سامراء/كلية التربية

8514

182021301006

حسين خميس هادي حسين

ادبي ثانوية الحاتمية للبنين

 373.0جامعة سامراء/كلية التربية

8515

222021311039

سيف الدين علي نعيم كطل

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 372.0جامعة سامراء/كلية التربية

8516

242021051040

مرتضى محمد حسين محيسن

ادبي اعداديه الوهج للبنين

 370.0جامعة سامراء/كلية التربية

8517

252021211053

مهدي نجاح داخل مشكور

ادبي اعدادية القادسية للبنين

 369.0جامعة سامراء/كلية التربية

8518

122022084005

رنا حسن احمد جاسم

ادبي ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات

 369.0جامعة سامراء/كلية التربية

8519

192021350138

محمد نزال فرحان عبطان

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 368.0جامعة سامراء/كلية التربية

8520

182022144001

حوراء علي خميس موسى

ادبي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 367.0جامعة سامراء/كلية التربية

8521

182021280025

هيبت صباح هاشم معروف

ادبي ثانوية الرافدين المختلطة

 366.0جامعة سامراء/كلية التربية

8522

182021132002

ايهم عيسى كريم هنيدي

ادبي ثانوية الشافعي للبنين

 366.0جامعة سامراء/كلية التربية

8523

242021022042

مسلم ماجد جواد كاظم

ادبي ثانوية الصالحية للبنين

 366.0جامعة سامراء/كلية التربية

8524

282021400069

منتظر غالب هداوي عبيد

ادبي الخارجيون

 365.0جامعة سامراء/كلية التربية

8525

182021087002

اسماعيل ثامر هادي درويش

ادبي ثانوية شاعر الرسول للبنين

 365.0جامعة سامراء/كلية التربية

صفحة  275من 567
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8526

212022140019

بشرى حسيب عبدهللا عباس

ادبي اعدادية المقدادية للبنات

 365.0جامعة سامراء/كلية التربية

8527

182022308012

نبأ حسن محمود جاسم

ادبي ثانوية حسان بن ثابت المختلطة

 365.0جامعة سامراء/كلية التربية

8528

242021012016

علي جبار حمزه رحم

ادبي اعدادية الشعلة للبنين

 365.0جامعة سامراء/كلية التربية

8529

182021292009

عبد االله نزار جاسم علوان

ادبي ثانوية الحجاز المختلطة

 364.0جامعة سامراء/كلية التربية

8530

182021333097

كنعان منذر علي حمد

ادبي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 364.0جامعة سامراء/كلية التربية

8531

212021032041

مرتضى عادل جبار داود

ادبي ثانوية ذي قار للبنين

 364.0جامعة سامراء/كلية التربية

8532

182021122015

خطاب عمر خزعل يحيى

ادبي ثانوية دبي للبنين

 364.0جامعة سامراء/كلية التربية

8533

262021017041

عادل قاسم سعيد شنين

ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 364.0جامعة سامراء/كلية التربية

8534

282021151046

حسن علي مهودر طاهر

ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 363.0جامعة سامراء/كلية التربية

8535

182022183051

هاجر صباح عبد الوهاب حسن

ادبي اعدادية عمورية للبنات

 363.0جامعة سامراء/كلية التربية

8536

242022124016

ديار عبداالمير حمود جوده

ادبي اعدادية الدغارة للبنات

 363.0جامعة سامراء/كلية التربية

8537

182021312016

عبد الرحمن لطيف كريم محمود

ادبي ثانوية الصديد المختلطة

 362.0جامعة سامراء/كلية التربية

8538

182022273021

علياء عامر عيدان حبيب

ادبي ثانوية الشهيد وائل للبنات

 362.0جامعة سامراء/كلية التربية

8539

202021259032

اكرم هادي شاكر حميد

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 362.0جامعة سامراء/كلية التربية

8540

192021356006

احمد عذال فياض حمود

ادبي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 362.0جامعة سامراء/كلية التربية

8541

232022178007

بيداء ستار صالح مزبن

ادبي ثانوية القاهرة المختلطة

 362.0جامعة سامراء/كلية التربية

8542

182042331027

هيام هامل محمد ديونك

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 501.0جامعة سامراء/كلية التربية

8543

172041080023

ادهام محمد خضر عبد العزيز

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 467.0جامعة سامراء/كلية التربية

8544

232041198022

علي اسماعيل وهيب مروح

احيائي ثانوية الفالح المختلطة

 466.0جامعة سامراء/كلية التربية

8545

182041043002

ايمن هيثم محمد خلف

احيائي ثانوية يثرب المختلطة

 451.0جامعة سامراء/كلية التربية

8546

242042220385

زهراء مجيد حميد جاسم

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 451.0جامعة سامراء/كلية التربية

8547

272042160433

زهراء لؤي عبد االمير محمد

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 446.0جامعة سامراء/كلية التربية

8548

182041048007

حسين صباح اسماعيل ساير

احيائي اعدادية البحتري المختلطة

 438.0جامعة سامراء/كلية التربية

8549

232042090152

قمر زيدون محمد علوان

احيائي اعدادية المدحتية للبنات

 434.0جامعة سامراء/كلية التربية

8550

242041010007

احمد شهيد يحيى احمد

احيائي اعدادية الحمزة للبنين

 432.0جامعة سامراء/كلية التربية

8551

182042255034

ضحى نجيب عبد حسين

احيائي اعدادية االسحاقي للبنات

 432.0جامعة سامراء/كلية التربية

8552

242041035013

أسعد هادي إسماعيل رواد

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 432.0جامعة سامراء/كلية التربية

8553

262041023061

عمار غالي عبيد عتيل

احيائي اعدادية الوادي الخصيب للبنين

 432.0جامعة سامراء/كلية التربية

8554

182042043010

يقين صالح محمد محمود

احيائي ثانوية يثرب المختلطة

 432.0جامعة سامراء/كلية التربية

8555

182041030002

احمد قيس عبد احمد

احيائي ثانوية االرتقاء األهلية للبنين

 430.0جامعة سامراء/كلية التربية

8556

242041400069

عبد هللا رحيم جحيل كاظم

احيائي الخارجيون

 429.0جامعة سامراء/كلية التربية

صفحة  276من 567
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 429.0جامعة سامراء/كلية التربية

احيائي اعدادية العراق للبنين

8558

202041020071

معد حمود خضر عبد هللا

احيائي اعدادية العباسي للبنين

 428.0جامعة سامراء/كلية التربية

8559

182042266012

مريم محمود ابراهيم محمد

احيائي ثانوية الملوية االهلية للبنات

 427.0جامعة سامراء/كلية التربية

8560

182041014016

محمد فالح دخيل محمود

احيائي اعدادية االمين للبنين

 426.0جامعة سامراء/كلية التربية

8561

242041400112

منتظر قائد مجيد كاظم

احيائي الخارجيون

 426.0جامعة سامراء/كلية التربية

8562

182042048008

حياة ماجد خليفه محسن

احيائي اعدادية البحتري المختلطة

 425.0جامعة سامراء/كلية التربية

8563

182042331021

نبأ محمد جالل رشيد

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 425.0جامعة سامراء/كلية التربية

8564

182042275105

هناء علي عبدالرضا محمد

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 424.0جامعة سامراء/كلية التربية

8565

262041202042

سجاد شاكر شمال هداب

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 424.0جامعة سامراء/كلية التربية

8566

202042401051

نور امير بكر محمد

احيائي الخارجيات

 424.0جامعة سامراء/كلية التربية

8567

192042226055

زبيده حامد جاسم محمد

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 422.0جامعة سامراء/كلية التربية

8568

182041028005

حسن عباس احمد شحاذة

احيائي ثانوية حمرين للبنين

 421.0جامعة سامراء/كلية التربية

8569

182042238007

بان عباس موسى محمد

احيائي ثانوية النور للبنات

 419.0جامعة سامراء/كلية التربية

8570

222041005060

محمد احمد خزعل عكاب

احيائي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 417.0جامعة سامراء/كلية التربية

8571

182042256010

زبيده مؤيد كامل حسن

احيائي ثانوية المنى للبنات

 416.0جامعة سامراء/كلية التربية

8572

182041127003

احمد فاروق جعفر عزيز

احيائي ثانوية الشيخ المفيد للبنين

 415.0جامعة سامراء/كلية التربية

8573

182042146018

سناء عباس احمد مطلك

احيائي ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنين

 415.0جامعة سامراء/كلية التربية

8574

222051017055

علي عبد بدر خفي

تطبيقي اعدادية غرناطة للبنين

 457.0جامعة سامراء/كلية التربية

8575

292051400005

باسم عبدالزهره حازم غازي

تطبيقي الخارجيون

 429.0جامعة سامراء/كلية التربية

8576

182051040041

قيس حمادي عبد خليفه

تطبيقي اعدادية عمر المختار للبنين

 407.0جامعة سامراء/كلية التربية

8577

182052162008

دنيا طارق محمود احمد

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 402.0جامعة سامراء/كلية التربية

8578

182052250015

ساره عبد الخالق جاسم حمود

تطبيقي ثانوية الريان للبنات

 400.0جامعة سامراء/كلية التربية

8579

232051257102

علي هادي علوان عبادي

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 397.0جامعة سامراء/كلية التربية

8580

222051015022

سجاد علي حسين ناصر

تطبيقي اعدادية االصالح للبنين

 396.0جامعة سامراء/كلية التربية

8581

252051211003

امير علي عبد الحسين حمادي

تطبيقي اعدادية القادسية للبنين

 396.0جامعة سامراء/كلية التربية

8582

182051309006

يعقوب يوسف كاظم دعين

تطبيقي ثانوية نجد المختلطة

 395.0جامعة سامراء/كلية التربية

8583

182052252013

سجى حاتم ابراهيم علي

تطبيقي اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 393.0جامعة سامراء/كلية التربية

8584

222051309006

حسين راشد حسوني عجه

تطبيقي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 391.0جامعة سامراء/كلية التربية

8585

222051092009

حسين حيدر مايد حسين

تطبيقي ثانوية سامراء للبنين

 388.0جامعة سامراء/كلية التربية

8586

182051331025

محمد عطا شهاب حمد

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 388.0جامعة سامراء/كلية التربية

8587

222052111014

زهراء فالح حسين جابر

تطبيقي اعدادية العقبة للبنات

 388.0جامعة سامراء/كلية التربية

صفحة  277من 567
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 386.0جامعة سامراء/كلية التربية

8588

182051077019

محمد عبد هللا خليل عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

8589

282051151607

مؤمل عبد الرضا حافظ محمد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 383.0جامعة سامراء/كلية التربية

8590

182051336052

سعد محمد متعب غازي

تطبيقي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 383.0جامعة سامراء/كلية التربية

8591

182051132010

عبد الرحمن عبد الستار حمود حسن

تطبيقي ثانوية الشافعي للبنين

 381.0جامعة سامراء/كلية التربية

8592

182051077017

قاسم محمد خلف محمد

تطبيقي اعدادية القسطل للبنين

 380.0جامعة سامراء/كلية التربية

8593

182051331017

عبد اللطيف صالح لطيف حسين

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 380.0جامعة سامراء/كلية التربية

8594

242052088006

تبارك فالح مهدي غيدان

تطبيقي ثانوية الصادق (ع) األهلية للبنات

 380.0جامعة سامراء/كلية التربية

8595

182052183007

الق زياد ابراهيم صالح

تطبيقي اعدادية عمورية للبنات

 380.0جامعة سامراء/كلية التربية

8596

182021350118

محمد عبد الستار كريم مهدي

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 363.0جامعة سامراء/كلية االداب

8597

312042063059

زينه مجيد حنون عبد الكريم

احيائي ثانوية النا االهلية المختلطة

 392.0جامعة سامراء/كلية االداب

8598

182051283006

غضبان حافظ علي صالح

تطبيقي ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطة

 379.0جامعة سامراء/كلية االداب

8599

212041272257

مرتضى علي فهد كاظم

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 379.0جامعة سامراء/كلية االثار

8600

292042088049

فاطمه مشتاق عبد الجليل محمد رضا

احيائي ثانوية انوار فاطمة االهلية للبنات

 375.0جامعة سامراء/كلية االثار

8601

262041022030

حسن كريم راضي عزيز

احيائي اعدادية سعيد بن جبير للبنين

 364.0جامعة سامراء/كلية االثار

8602

242041035051

رائد صاحب سلمان ثويني

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 362.0جامعة سامراء/كلية االثار

8603

242041076082

علي عبد الحسين كاظم علك

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 361.0جامعة سامراء/كلية االثار

8604

221941028053

علي خزن هاشم عوده

احيائي اعدادية الرفاعي للبنين

 420.0جامعة سامراء/كلية االثار

8605

182051343010

بالل طه حمادي طه

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 368.0جامعة سامراء/كلية االثار

8606

182051331018

عبد هللا ظاهر حردان عباس

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 365.0جامعة سامراء/كلية االثار

8607

182022268006

ايه عبد الكريم محمود احمد

ادبي ثانوية دار الحكمة للبنات

 361.0جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

ادبي ثانوية دار الحكمة للبنات

 360.0جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

8608

182022268011

حياة فالح مهدي صالح

8609

182042242006

افنان صالح حسن سلمان

احيائي اعدادية اسماء للبنات

8610

212042189011

زينب خالد ابراهيم فيحان

احيائي ثانوية االالء للبنات

 380.0جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

8611

182041361005

احمد طه عبد هللا كيطان

احيائي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 377.0جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

8612

182051348004

مهدي جاسم مهدي جاسم

تطبيقي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 369.0جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

8613

222042417041

زينب حسن بهلول لفته

احيائي ثانوية الغدير االهلية للبنات

 546.0جامعة سومر/كلية العلوم

8614

252041400062

عباس هراطه عباس حمد

احيائي الخارجيون

 538.0جامعة سومر/كلية العلوم

8615

222042175276

هبه صالح عبد الحسين طعمه

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 535.0جامعة سومر/كلية العلوم

8616

292041400040

فرج جميل عباس عبدهللا

احيائي الخارجيون

 533.0جامعة سومر/كلية العلوم

8617

222041053016

باقر رعد كريم عبد

احيائي ثانوية شمس العلوم األهلية للبنين

 527.0جامعة سومر/كلية العلوم

8618

212041039010

احمد عدنان احمد حسين

احيائي اعدادية المقدادية للبنين

 519.0جامعة سومر/كلية العلوم

 388.0جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية

صفحة  278من 567
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8619

222042164022

حنان عبدهللا جابر خليوي

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

8620

162052301044

هديل جبار عبد علي حمادي

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

 447.0جامعة سومر/كلية العلوم

8621

222051319022

محمود كاظم مطير ناصر

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 432.0جامعة سومر/كلية العلوم

8622

222051301027

عباس حميد بشير علي

تطبيقي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 420.0جامعة سومر/كلية العلوم

القبول المركزي

 513.0جامعة سومر/كلية العلوم

8623

222052209048

نور حسن مطشر ثجيل

تطبيقي اعدادية السوق للبنات

 417.0جامعة سومر/كلية العلوم

8624

282051151151

حسن كاطع نعمه حميدي

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 412.0جامعة سومر/كلية العلوم

8625

292051155033

صادق مسير خساب عبيد

تطبيقي ثانوية الهالل المسائية للبنين

 409.0جامعة سومر/كلية العلوم

8626

262052102004

االء علي خليل غني

تطبيقي اعدادية ذات النطاقين للبنات

 407.0جامعة سومر/كلية العلوم

8627

222051067006

اركان ثامر حسين سلمان

تطبيقي اعدادية النجاح للبنين

 406.0جامعة سومر/كلية العلوم

8628

282052062016

زهراء محمد جلوب حسين

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنات

 404.0جامعة سومر/كلية العلوم

8629

242041034060

منتظر سامي حسين شلتاغ

احيائي ثانوية الرافدين للبنين

 443.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8630

272041400033

سيف علي محيسن عكله

احيائي الخارجيون

 443.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8631

161941026001

احمد ماجد عيدان حمادي

احيائي ثانوية انوار الحجة للبنين

 516.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8632

222041004017

حسين قاسم راضي عبد هللا

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 441.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8633

222042143128

رنا كاظم محسن عيسى

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 432.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8634

232041163010

عباس قاسم باشا منسي

احيائي ثانوية ابن البيطار للبنين

 431.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8635

272041153119

مثنى ثامر مجيد نور

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 426.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8636

232041042033

حسنين علي كاظم خضير

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 425.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8637

162052381091

شروق طارق عبد الكريم خلف

تطبيقي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 423.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8638

222051311103

عبد هللا حسن جاسم لفته

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 404.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8639

162052150002

آيه حيدر عامر خلف

تطبيقي اعدادية الهدى للبنات

 401.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8640

162051075049

علي احمد ناصح احمد حمدان

تطبيقي ثانوية الفراهيدي للبنين

 393.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8641

162052401008

امال عبد الجليل حسن مخور

تطبيقي الخارجيات

 392.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8642

232051257058

زيد مجيد كرم حسين

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 391.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8643

162051045016

حسين كاظم جاسم محمد

تطبيقي اعدادية االعالم للبنين

 391.0جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات

8644

222021254034

مؤمل كريم حمود سلطان

ادبي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 411.0جامعة سومر/كلية القانون

8645

222022152015

زهراء هيثم جعفر هاشم

ادبي اعدادية ام البنين للبنات

 395.0جامعة سومر/كلية القانون

8646

222051031019

حيدر جبار زعزاع شالكه

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 412.0جامعة سومر/كلية القانون

8647

222042175011

اعتماد علي حسين عصفور

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 369.0جامعة سومر/كلية الزراعة

8648

222042064009

رسل علي ربيع الفي

احيائي ثانوية الميثاق للبنين

 367.0جامعة سومر/كلية الزراعة

8649

222041311034

شيبان عبد هللا ذياب سربوت

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 367.0جامعة سومر/كلية الزراعة

صفحة  279من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

8650
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المجموع

احيائي اعدادية النيل للبنات

 363.0جامعة سومر/كلية الزراعة

8651

222042162161

مريم جواد خلف كاظم

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 362.0جامعة سومر/كلية الزراعة

8652

222042169069

غفران حسين غازي ربح

احيائي اعدادية النيل للبنات

 361.0جامعة سومر/كلية الزراعة

8653

222051311177

محمد علي رافد صاحب عمران

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 365.0جامعة سومر/كلية الزراعة

تطبيقي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 362.0جامعة سومر/كلية الزراعة

8654

222051373013

اوس رزاق عباس سمير

8655

182021122003

احمد علي عامر سعيد

ادبي ثانوية دبي للبنين

8656

222021028035

عباس ماجد كريم محمد

ادبي اعدادية الرفاعي للبنين

 381.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8657

262021201126

عمر نوري نجم علي

ادبي اعدادية الكوت المسائية للبنين

 380.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8658

162021014036

علي ماجد شناوه مجيد

ادبي اعدادية االجيال للبنين

 364.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

 386.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8659

222021028058

مروان زيدان خلف نصر هللا

ادبي اعدادية الرفاعي للبنين

 363.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8660

142021015009

ابراهيم سعدي ياسين شهاب

ادبي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 361.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8661

222021054044

علي تركي هاشم راضي

ادبي اعدادية العالمة االميني للبنين

 361.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8662

242021004060

علي ضياء نوري عبد هللا

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 360.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8663

222041072122

مؤمل كريم جايد جاسم

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 403.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8664

222042162117

سندس فوزي حمود ثامر

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 400.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8665

222042204120

زينب رشيد جاسم محمد

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 398.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8666

222041033183

مصطفى علي طالب محمود

احيائي اعدادية الشباب للبنين

 395.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8667

262042100023

زهراء سعدون كزار جويذب

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 394.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8668

222042175120

زهراء محمد كاظم عاصي

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 393.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8669

222041027031

حمزه علي عكموش زماخ

احيائي اعدادية النصر للبنين

 392.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8670

222042157047

زهراء شمخي كريم موسى

احيائي اعدادية الوركاء للبنات

 391.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8671

242042100062

زهراء عبد هللا عبد زيد غيدان

احيائي اعدادية زنوبيا للبنات

 390.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8672

222042143160

زهراء صادق حسن صالل

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 388.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8673

222042143138

زهراء احمد كاظم غافل

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 388.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8674

242042103068

زينب سالم عبد الرضا سلمان

احيائي اعدادية الديوانية للبنات

 388.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8675

242042124104

زينب علي عمران شهاب

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 387.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8676

242042108123

مالك مجيد حميد كاظم

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 384.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8677

222042165030

دعاء عبد هللا مجيد حسين

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 384.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8678

222042108011

بنين حبيب عدنان زغير

احيائي ثانوية زنوبيا للبنات

 383.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8679

222041013110

كاظم سامي علي ناصر

احيائي اعدادية السالم للبنين

 383.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8680

222041003272

مؤمل جاسم فاخر حسين

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 382.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  280من 567
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 381.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

احيائي ثانوية التحرير اللبنات

8682

222041017072

علي عماد عادل جبار

احيائي اعدادية غرناطة للبنين

 379.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8683

222051311001

ابراهيم علي حسون عباس

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 384.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8684

222051311026

بشير كريم دهيري دايش

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 375.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8685

282051036022

مؤمل جميل مزبان حسن

تطبيقي ثانوية ابو تراب للبنين

 374.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8686

222052427007

تهاني شعالن فرج زهيان

تطبيقي ثانوية سما ذي قار للبنات

 374.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8687

162051409015

محمد فاضل جري عبود

تطبيقي ثانوية الخالدون االهلية للبنين

 374.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8688

222051307134

علي كامل منخي جبر

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 373.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8689

282051008057

عباس كريم سوادي عبد هللا

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنين

 373.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8690

162051036115

محمد صالح عزيز ثجيل

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 372.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8691

222051010057

محمد اياد كاظم هليل

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 372.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8692

162051053098

مجتبى زيارة مهاوي حبيب

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 372.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8693

162051363266

محمود بشير صابر عبد الرزاق

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 372.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8694

222051036070

علي جليل خلف ثامر

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 371.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8695

222052167009

مروه داخل صبيح جناح

تطبيقي اعدادية النصر للبنات

 371.0جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد

8696

242022115078

نبأ رزاق حمزة كباشي

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 397.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

8697

222021313013

نور بدر كاظم فليح

ادبي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 390.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

8698

222042175001

ابتسام خالد هاشم محمد

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 426.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

8699

222051314020

جمال الدين ناصر عيه دخيل

تطبيقي اعدادية الضاد المسائية للبنين

 391.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية

8700

222022115004

اماني سلطان خليف ركب

 400.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

ادبي اعدادية رملة للبنات

8701

222022401101

نورس رحيم ذياب عوده

ادبي الخارجيات

 395.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8702

222022161032

هدى حسين علي عبد السادة

ادبي اعدادية الشطرة للبنات

 386.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8703

222021006060

مرتضى جاسم عطشان ماضي

ادبي اعدادية البطحاء للبنين

 386.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8704

222022188008

تبارك منصور ثامر فهد

ادبي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

 385.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8705

232021257067

محمد عامر عيسى جالب

ادبي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 384.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8706

292021017131

مؤمل فارس مهدي خنون

ادبي االعدادية المهدوية للبنين

 379.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8707

222022311023

يقين علي نجدي بشير

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 376.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8708

222021028024

رائد غانم شريف طعيمه

ادبي اعدادية الرفاعي للبنين

 376.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8709

292021021068

مصطفى كامل ناظم لهمود

ادبي اعدادية الخليج العربي للبنين

 375.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8710

222022170032

زهراء نجم عبد هللا عوده

ادبي اعدادية صدى النجاح للبنات

 374.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8711

222022143025

فاطمة حيدر علي زويد

ادبي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 373.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى
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ادبي ثانوية عقية بن نافع المختلطة

 371.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8713

222022168015

رباب جحيل حنون فهد

ادبي اعدادية الرفاعي للبنات

 370.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8714

222022115007

ايات حسن فليح حساني

ادبي اعدادية رملة للبنات

 369.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8715

222022208001

زهراء ليث جليل عبد

ادبي ثانوية البيان االهلية للبنات

 369.0جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى

8716

222041035055

حسين ابراهيم لفته ثامر

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 535.0جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

8717

242041062066

زين العابدين ساجد مرجون عبود

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 529.0جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

8718

252041122057

زيد حسين بناي حميد

احيائي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 528.0جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

8719

232041020012

ابراهيم هشام إبراهيم محي

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 528.0جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم

8720

282041009036

علي محمد قاسم حسان

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 487.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8721

232041167008

حسن ثامر عبيس حسين

احيائي ثانوية زهير بن القين المختلطة

 468.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8722

232041052045

علي عادل خليف مهدي

احيائي اعدادية العراق الجديد للبنين

 439.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8723

232051252036

حسنين ناهي شخير عبيس

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 443.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8724

232051033049

ياس خضير عباس عبود

تطبيقي ثانوية النيل للبنين

 387.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8725

212051282046

هاني محمود حسن محمود

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 380.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8726

242051039056

مرتضى عزيز باجي شدهان

تطبيقي اعدادية سيد االنام للبنين

 380.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8727

242051001065

مصطفى عباس عبد موحي

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 379.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8728

112052082028

وديان راضي علي كريم

تطبيقي ثانوية عائشة للبنات

 378.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8729

232051019048

مجتبى مالك كزار عبيد

تطبيقي اعدادية الهاشمية للبنين

 376.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8730

222051259010

منتظر عامر ياسر حسين

تطبيقي ثانوية بابل المختلطة

 374.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8731

222051027012

رسول علي مزبان جاسم

تطبيقي اعدادية النصر للبنين

 373.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8732

242051203053

حسين ناصر حسين محمد

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 371.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8733

142051029026

عالء كاظم عبد الرضا طعمه

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 367.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8734

232051025004

احمد يوسف شياع عبيد

تطبيقي ثانوية المجد للبنين

 367.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8735

262051205060

مصطفى عبد العالي محمد خميس

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 366.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة

8736

292042053023

بشرى بردان علي شنون

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 559.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

8737

272052058057

نور صباح جبار محمد

تطبيقي اعدادية الفواطم للبنات

 477.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

8738

222051309031

مسلم فائق بردان بشير

تطبيقي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 453.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

8739

222051314053

عباس مطير فهد طنيب

تطبيقي اعدادية الضاد المسائية للبنين

 448.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

8740

252051008097

علي ماجد رزاق ابراهيم

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 447.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

8741

232052148008

رفل عقيل كامل هادي

تطبيقي ثانوية التراث للبنات

 437.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

8742

232051036002

احمد جاسم هالل عنبر

تطبيقي ثانويه ابي تراب للبنين  -الوقف الشيعي

 420.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

صفحة  282من 567
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8743

242051012010

حسن نعيم عوده شيحان

الفرع

المدرسة

المجموع
 417.0جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية

تطبيقي اعدادية الشعلة للبنين

8744

232041067019

جعفر عماد فاضل عباس

احيائي ثانوية الجامعة للبنين

 504.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8745

232041252200

قاسم طاهر عبد السادة كاظم

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 492.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8746

232041003069

قاسم عباس عبد الكاظم عوده

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 440.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8747

232041257077

حيدر سلطان فاضل ابراهيم

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 436.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8748

232041017173

هشام عبد الوهاب حيدر عبد حيدر

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 428.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8749

262041005072

علي حسن عيدان عباس

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 428.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8750

262041007003

احمد خيري معيجل شمع

احيائي اعدادية العزة للبنين

 422.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8751

262041050046

منيع مصعب منيع جوهر

احيائي اعدادية دجلة االهلية للبنين

 421.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8752

272042058326

نور الهدى سعد اسماعيل عباس

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 421.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8753

272042070061

عٌال صادق عبد شراد

احيائي ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبنات

 421.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري

8754

242042078001

آيات عايد موسى نعمه

احيائي ثانوية االبرار االهلية للبنات

 398.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8755

232041067061

عبد هللا طه ابراهيم راجي

احيائي ثانوية الجامعة للبنين

 394.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8756

232042304049

تبارك ثائر سلمان حسن

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 389.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8757

232041067126

منتظر رافد يوسف جابر

احيائي ثانوية الجامعة للبنين

 388.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8758

232041020020

احمد راضي علوان سلطان

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 388.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8759

232042142052

براء رضا ذياب داود

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 386.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8760

232042271070

ايات صاحب ساجت

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 383.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8761

231942092049

تبارك فتيخان حسن رزن

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 444.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8762

232041251129

حسين فرحان كاظم حسن

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 380.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8763

232041033036

حمزة خضير عباس ظاهر

احيائي ثانوية النيل للبنين

 380.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8764

232042401100

نور عباس جاسم زويد

احيائي الخارجيات

 379.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8765

232042142037

ايات منتصر محمد حسين مهدي

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 379.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8766

232041006110

علي ناصر كاظم عبيد

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 376.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8767

232042103047

زهراء اكرم كاظم راضي

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

 375.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8768

232042088273

زينب محمد زهير هادي

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 375.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8769

232042271792

هديل علي حظي علوان

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 373.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8770

232042082041

زهراء علي فالح حسن

احيائي ثانوية مريم العذراء للبنات

 372.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8771

232042137067

نورا عباس عبد علي دريع

احيائي ثانوية الخلود للبنات

 372.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8772

232041020319

محمد حيدر علي حسين

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 372.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8773

232042090118

سلوى حميد حسين حميد

احيائي اعدادية المدحتية للبنات

 369.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

صفحة  283من 567
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8774

232042134014

زينب سمير صالح مهدي

الفرع

المدرسة

احيائي ثانوية بغداد االهلية للبنات

المجموع
 369.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8775

232041184012

ليث صالح كاظم شلتاغ

احيائي ثانوية المدائن المختلطة

 368.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8776

232042193005

جنان ثامر عبيد باش آغا

احيائي ثانوية ابن زيدون المختلطة

 368.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8777

232042100047

شهد حيدر عبد االمير ناجي

احيائي ثانوية الحلة للبنات

 367.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8778

242042122035

جنان فائز حميدي كطن

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 367.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8779

232041252023

امير رشيد حسن فليح

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 366.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8780

232042138008

زينب رافع خضير عبيس

احيائي ثانوية المستنصرية االهلية للبنات

 366.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8781

232041251027

احمد فؤاد خزعل عبود

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 366.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8782

242042120061

تقى حمادي عباس حمادي

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 365.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8783

232041071005

احمد غانم حسن حسين

احيائي ثانوية المنار االهلية للبنين

 364.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8784

232041006017

باقر جبار كاظم جبر

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 364.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8785

232042304133

ساره باقر نزار علي

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 364.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8786

242041211037

سجاد عبد الرزاق جاسم علي

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 364.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8787

242042124024

بتول حسين كامل معارز

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 363.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8788

232042271708

نرجس مكي عاصي عبيد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 363.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8789

242041203067

حسين عالء محمد غياض

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 363.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8790

232042130045

شهد عباس سعود حسين

احيائي ثانوية النجوم للبنات

 363.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8791

242042134029

براء احمد عبد االمير زباله

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 362.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8792

242042220705

مسار علي نعمه جبار

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 362.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8793

242041062031

حسن حيدر كاظم عبد الحسين

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 362.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8794

232041020009

ابراهيم خليل كريم صالح

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 361.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8795

232051253047

مؤمل قاسم حربي حمزه

تطبيقي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 374.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8796

232051018049

مهدي عامر مهدي كاظم

تطبيقي ثانوية الدستور للبنين

 374.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8797

232051065017

محمد جمعه صاحب عبد هللا

تطبيقي ثانوية موسى الكليم للبنين

 373.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8798

232052148007

ذكرى محمد حسين جراد

تطبيقي ثانوية التراث للبنات

 371.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8799

232052271223

ندى حميد عيال مطرود

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 371.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8800

232051182010

عبد هللا فؤاد رحيم عبيس

تطبيقي ثانوية السهول المختلطة

 361.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8801

232052143009

علياء رحمن محي هاشم

تطبيقي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 360.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8802

232052124010

بنين حيدر هجول جواد

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 360.0جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة

8803

232042089139

هدى ثابت ترتيب كريم

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 461.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8804

232041252106

سيف يونس جاسم عبيد

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 435.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية
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8805

122041202092

علي جاسم حمود عطيه

احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

8806

242042107056

زهراء احمد حسين حمزه

احيائي اعدادية حلب للبنات

 420.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8807

232042120130

زينه سمير فليفل مجلي

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 419.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8808

232042401058

ساره عدنان عبد الكاظم جاسم

احيائي الخارجيات

 416.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8809

232042100003

استجاب صادق جعفر كاظم

احيائي ثانوية الحلة للبنات

 416.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8810

252042108260

نور حيدر عبيد كناوي

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 415.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8811

232042088184

زهراء جابر جريو عبد هللا

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 413.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8812

242042135041

سارة حسين يحيى رسن

احيائي ثانوية السنبلة للبنات

 411.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8813

232041006139

محمد باسم محمد كاظم

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 407.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

القبول المركزي

 420.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8814

212042123016

تبارك علي خوام فرحان

احيائي ثانوية سارة للبنات

 406.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8815

222051311088

صفاء احمد حسن موسى

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 393.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8816

242052106046

مالك احمد اسحاق محمد

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

 391.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8817

232052301003

زهراء محمد جواد بعيوي

تطبيقي ثانوية الفرات االوسط االهلية للبنات

 381.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8818

232051001005

حامد عصام ثامر حايف

تطبيقي اعدادية االسكندرية للبنين

 375.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8819

242052220068

حوراء علي وناس عباس

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 368.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8820

232052100028

طيبه خضير عباس جواد

تطبيقي ثانوية الحلة للبنات

 364.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8821

241952122023

زهراء هاتف طالب حسين

تطبيقي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 424.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8822

232051044006

جواد حسن حسين علي

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 363.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8823

232052271104

زهراء عبد االمير يحيى عبد هللا

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 362.0جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية

8824

172041022035

سعد الدين مدحت محمود شيت

احيائي ثانوية المتميزين االولى للبنين

 592.4جامعة نينوى/كلية الصيدلة

8825

172042231216

عائشه صدام محمد داود

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 592.0جامعة نينوى/كلية الصيدلة

8826

172051351433

عماد رأفت صبري مجيد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 497.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك

8827

172051028071

عصام ليث حسام الدين محمود

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 458.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك

8828

202051084030

محمد هاشم محمد جبار

تطبيقي ثانوية عدن للبنين

 445.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك

8829

332051001017

سالم احمد نارين احمد

تطبيقي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 425.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك

8830

312042063010

اروى باسل محمد علي محمد

احيائي ثانوية النا االهلية المختلطة

 556.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

8831

172042301063

غفران محمد محمود شاهين

احيائي اعدادية مؤتة للبنات

 555.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

8832

172041017223

منتصر مروان ذنون يونس

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 542.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

8833

292042160079

زهراء تحسين محمد حسن

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 540.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

8834

142051169047

مخلد وليد خالد محمد عبد

تطبيقي اعدادية الشاكرين للبنين

 469.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية

8835

172041400008

احمد سالم فرحان عبدهللا

احيائي الخارجيون  -ايمن

 576.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت
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 564.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت

8836

172041400098

علي محمد احمد عبدهللا

احيائي الخارجيون  -ايمن

8837

172041157018

مناف صفوان اسعد عبد المحسن

احيائي ثانوية الرافدين األهلية للبنين

 531.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8838

172042357807

نور الهدى معتصم محمد يحيى

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 525.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8839

172041008228

عبيده تحسين دحام ظاهر

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 522.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8840

312041024181

نور الدين محمود مؤيد جميل

احيائي النصر النموذجية للبنين

 510.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8841

172042319002

آمنه يحيى قاسم محمد

احيائي ثانوية سودة بنت زمعة للبنات

 510.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8842

172052294017

ريم مهند مؤيد محمود

تطبيقي اعدادية الطالئع للبنات

 453.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8843

172052286029

مينا رافع ددو جدوع

تطبيقي اعدادية االندلس للبنات

 445.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8844

162052381131

مريم محمود طه محمود

تطبيقي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 439.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8845

172051351796

يونس شاكر رفعت عبد الكريم

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 420.0جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة

8846

172041007108

عبيدة محمد فتاح حمدون

احيائي االعدادية الغربية للبنين

 506.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8847

172042357261

دالل طيار موسى كاظم

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 504.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8848

172041025063

محمود منير احمد محمد

احيائي اعدادية الراية للبنين

 499.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8849

332041001010

احمد محمود عبد الرزاق ياسين

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 482.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8850

172041007113

علي جمال عبد ناصر

احيائي االعدادية الغربية للبنين

 474.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8851

332041070056

علي محمد خالد عطا هللا محمد

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 449.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8852

202041259123

طه معمر طه يوسف

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 439.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8853

232042148020

رنا طارق علي ناجي

احيائي ثانوية التراث للبنات

 434.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8854

172041351562

عمر هشام استقالل بدران

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 432.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8855

232042095032

رند جاسم احمد ناصر

احيائي ثانوية المسعودي للبنات

 431.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8856

172041028088

صفوان بهاء الدين بكر حسين

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 429.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8857

312041063020

حسين عبد الرحمن مبارك ياسين

احيائي ثانوية النا االهلية المختلطة

 427.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8858

222041400007

احمد عبد المحسن علي حسين

احيائي الخارجيون

 423.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8859

132042121236

نورا وليد عزيز علي

احيائي ثانوية االعتزاز للمتميزات

 416.5جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8860

262041205075

كرار حسين كريم جاسم

احيائي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 406.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8861

172041351289

زين العابدين كاظم علي سامي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 405.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8862

192041340049

عبدالرزاق يحيى عبدالقهار احمد

احيائي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

 404.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8863

172041023025

حارث احمد حسين علي

احيائي اعدادية دار السالم للبنين

 402.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8864

172042357374

ريم احمد محمد منير سعيد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 399.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8865

312041070187

هادي مازن هادي ججو

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 398.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8866

172051023077

محمود احمد شهاب احمد

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 443.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات
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8867

172052382003

طيبه صهيب عبدالمجيد سليمان

تطبيقي ثانوية زهور الشرقية االهلية للبنات

 412.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8868

332051001021

عبد الرحمن محمد عبد الهادي عبد السالم

تطبيقي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 404.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8869

172051400014

حسين علي خضر احمد

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 397.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

8870

182052163011

زهراء عبد الرحمن طه حمودي

تطبيقي اعدادية الشرقاط للبنات

 392.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات

عبد الناصر عبد الرحمن محمد نوري عبد القادرتطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

8871

172051011061

8872

172021096004

غسان محمد محمود ابراهيم

 390.0جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات
 411.0جامعة نينوى/كلية القانون

ادبي ثانوية تل عدس للبنين

8873

332041070005

احمد صادق حسن سليمان

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 501.0جامعة نينوى/كلية القانون

8874

172041011056

حمزة عمر طه عبد هللا

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 483.0جامعة نينوى/كلية القانون

8875

332041051086

ماهر مشكو حجي قولو

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 584.0جامعة نينوى/كلية التمريض

8876

172042232027

ايه محمد سليمان احمد

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 566.0جامعة نينوى/كلية التمريض

8877

212042092110

هبه حسين سليم كريم

احيائي اعدادية الزيتونة للبنات

 564.0جامعة نينوى/كلية التمريض

8878

192042141019

زينب عبد السالم ابراهيم احمد

احيائي ثانوية المعالي االهلية للبنات

 562.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8879

192041011075

عبد الملك زياد ملوكي محمد

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 547.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8880

192042246053

رونق خميس احمد عبد

احيائي اعدادية الياقوت للبنات

 541.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8881

202041030047

حسين عدنان عبد هللا عارف

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 538.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8882

192051040028

عبد الجبار رافع جبار جاسم

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 522.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8883

192051085005

احمد مجيد صالح فيحان

تطبيقي ثانوية المعالي االهلية للبنين

 520.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8884

222051040040

محمد محسن عجرش عطية

تطبيقي ثانوية الحكمة األهلية للبنين

 512.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8885

112051025030

عز الدين عدنان احمد علي

تطبيقي اعدادية الروافد للبنين

 477.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8886

192051040034

قتيبه رافع جبار جاسم

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 472.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8887

192051028023

عبد هللا علي عبد هللا وكاع

تطبيقي اعدادية الصقالوية للبنين

 456.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8888

192051009037

عبد القادر حميد احمد خلف

تطبيقي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 453.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8889

192052183003

ايالف محمد احمد خلف

تطبيقي ثانوية االندلس للبنات

 452.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8890

192052201004

رغد عوده مخلف محمد

تطبيقي ثانوية عنه الشرقية للبنات

 448.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية

8891

192021065014

علي حامد فيحان عرسان

ادبي اعدادية الفتوة للبنين

 448.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

8892

192021350066

طارق زياد عبد صالح

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 440.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

8893

192021021016

وائل ابراهيم عبيد حمد

ادبي اعدادية عنة للبنين

 432.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

8894

192021343082

عبد السالم كامل محمود شمران

ادبي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 427.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

8895

192041095062

عمر غسان عدنان مخلف

احيائي اعدادية العلم النافع للبنين

 447.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

8896

192051341052

عبدهللا حميد حنتوش خلف

تطبيقي اعدادية الراية المسائية

 418.0جامعة الفلوجة/كلية القانون

8897

192041340032

رامي حاتم ابراهيم عواد

احيائي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

 449.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

صفحة  287من 567
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احيائي النصر النموذجية للبنين

 442.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

8899

112041203047

حاتم حمود كاظم عجيل

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 436.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

8900

212042139148

ضحى علي عبد المهدي عبد الحسين

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 430.0جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري

8901

192021065002

احمد فالح حسن حمادي

ادبي اعدادية الفتوة للبنين

8902

192021400059

عبد هللا فالح حسن جمعه

ادبي خارجيون

 412.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8903

112022401114

سجى خالد داود عبد هللا

ادبي الخارجيات

 408.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8904

192021008009

مصطفى صباح شالع محمد

ادبي ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنين

 408.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8905

102022222004

أنعام حسن فياض نايف

ادبي ثانوية البتول المسائية للبنات

 408.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8906

192022195017

حنين محمد فاخر فرحان

ادبي اعدادية االمل للبنات

 405.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8907

192021029029

يونس محمود حامد جاسم

ادبي اعدادية العرفان للبنين

 405.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8908

192021031027

محمد صدام محمد عسل

ادبي اعدادية ابن زيدون للبنين

 402.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8909

192021400109

مروان غازي ابراهيم عايد

ادبي خارجيون

 399.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8910

192021101028

علي جمعه عواد جاسم

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 398.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8911

192021027008

عمر حسين علي خلف

ادبي اعدادية ابي بكر الصديق للبنين

 398.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8912

102021200150

مصطفى صادق موسى غريب

ادبي اعدادية أبي غريب المسائية للبنين

 398.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8913

192021011052

معن بركات حسن علي

ادبي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 398.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8914

112021203072

حسين مهدي رجب حزوم

ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

 397.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

 414.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8915

192021346012

أحمد محمد عاصي ربيع

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 396.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8916

192021040041

محمد محمود سعود جاسم

ادبي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 395.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8917

192021350107

عمر وائل محمد كاظم

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 395.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8918

192021346052

كريم حميد جدوع سعود

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 395.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8919

192021351041

محمد خميس عبد غضب

ادبي ثانوية التحرير المسائية للبنين

 393.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8920

192021346031

شاهر شهاب أحمد محمد

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 391.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8921

192021350055

سامي سعد عبد ابراهيم

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 391.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8922

192021101034

عمر صالح عبد هللا خلف

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 390.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8923

102021013006

احمد مهند نايف عبد الرزاق

ادبي اعدادية الخضراء للبنين

 388.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8924

102022113049

طيبه عدنان جاسم ابراهيم

ادبي اعداية المعراج للبنات

 386.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8925

112021152006

احمد مصطفى ثامر مطر

ادبي ثانوية المربد المختلطة

 385.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8926

192021340021

حسين علي دويح صالح

ادبي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

 384.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8927

192021342032

ايوب محمد ذاكر عبد المجيد امين

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 384.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8928

192022201009

رافده عوده مخلف محمد

ادبي ثانوية عنه الشرقية للبنات

 382.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  288من 567
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 382.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

ادبي ثانوية النبوغ للبنين

8930

192021346006

أحمد ضياء أحمد خلف

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 382.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8931

192021101006

احمد صالح عبد هللا خلف

ادبي ثانوية ابي امامه الباهلي للبنين

 382.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8932

192021342085

عبد هللا ادريس فيصل صالح

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 381.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8933

192021059021

ليث صالح ابراهيم ضاحي

ادبي ثانوية عمر المختار للبنين

 380.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8934

112021189035

زيد عمار مظلوم حسين

ادبي ثانوية القرطاس االدبية للبنين

 379.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8935

192041343147

عمر محمود جاسم محمد

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 434.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8936

192042149046

شهد سامي فياض فرحان

احيائي اعدادية جنين للبنات

 426.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8937

192041028024

غيث داود حبيب مخلف

احيائي اعدادية الصقالوية للبنين

 409.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8938

192041010034

علي وليد بشير محمد

احيائي اعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 409.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8939

192042261033

منتهى خلف عبد جاسم

احيائي ثانوية السويس للبنات

 407.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8940

192041070039

عمار مجيد حميد مخلف

احيائي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 394.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8941

192041282012

مصطفى عدنان حسون محمد

احيائي ثانوية الزهاوي المختلطة

 394.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8942

102042110082

فاطمه مثنى كاظم خميس

احيائي اعدادية البطولة للبنات

 394.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8943

192041041025

صالح جمعه هاشم عبود

احيائي اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنين

 394.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8944

102042108116

يقين كريم عناد سرحان

احيائي ثانوية الحضارة للبنات

 387.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8945

192042195091

مروة خميس عباس صالح

احيائي اعدادية االمل للبنات

 386.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8946

272042063188

مريم فاضل محمد ظاهر

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 386.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8947

192041114018

اسامة مجيد احمد فهد

احيائي ثانوية المجد االهلية للبنين

 386.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8948

112041026109

فارس جبار عبد سلطان

احيائي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 386.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8949

192041350004

احمد حسن محمود جاسم

احيائي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 384.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8950

112041209040

علي عالء الدين حسن قاسم

احيائي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 381.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8951

212041054095

علي سعد عبد اللطيف محمود

احيائي اعدادية القرطبي للبنين

 381.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8952

192042370093

رهام عبد مشعل خلف

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 380.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8953

232041400114

غزوان حامد تركي عبو

احيائي الخارجيون

 380.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8954

192041027015

عبد الرحمن سعدي خلف دخن

احيائي اعدادية ابي بكر الصديق للبنين

 379.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8955

232041255040

حيدر عليوي خفيف كاظم

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 378.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8956

232041001018

جليل ماجد جليل اسماعيل

احيائي اعدادية االسكندرية للبنين

 377.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8957

212041063055

قيس عاصم راسم صالح

احيائي اعدادية الغد المشرق للبنين

 377.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8958

232041014043

حيدر عبد االمير فخري محسن

احيائي اعدادية البيان للبنين

 377.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8959

192041400019

سيف مهند طاهر عبد الحافظ

احيائي خارجيون

 377.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  289من 567
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8960

192042369111

دعاء خليل ابراهيم عالوي

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 377.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8961

192042166091

هدى عبدالرحمن محمد حسين

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 376.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8962

182042174024

ساريه مبدر علي لطيف

احيائي ثانوية الهجرة للبنات

 376.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8963

192041006003

احمد اياد صبار عبد

احيائي اعدادية الميثاق للبنين

 376.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8964

192042156072

منار سالم خلف كرين

احيائي اعدادية العال للبنات

 375.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8965

192042373011

ايناس حسن علي صالح

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنات

 374.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8966

192051028009

حازم اسماعيل محمد حسين

تطبيقي اعدادية الصقالوية للبنين

 415.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8967

192051010002

احمد حاتم احمد جاسم

تطبيقي اعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 384.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8968

192051010014

عبد الرحمن صباح نوري جمعان

تطبيقي اعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 383.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8969

122051012015

محمد طارق دحام سهيل

تطبيقي ثانوية المستقبل للبنين

 382.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8970

192052195028

وديان احمد هوبي مطر

تطبيقي اعدادية االمل للبنات

 380.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8971

102051013081

عبد هللا محمد صبحي حسين

تطبيقي اعدادية الخضراء للبنين

 380.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8972

192052383006

ايه عبدالرزاق مجيد عبدالجليل

تطبيقي ثانوية المجد االهلية للبنات

 379.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8973

192051069012

دلي عبد الحميد ولي عبد

تطبيقي اعدادية الرطبة المركزية للبنين

 375.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8974

192051012001

ابراهيم عبد هللا ابراهيم اهتيمي

تطبيقي اعدادية الرصافي للبنين

 374.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8975

102051012015

مصطفى بالل حديد عارف

تطبيقي ثانوية االندلس للبنين

 372.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8976

102051200033

مصطفى خضير مهدي ذياب

تطبيقي اعدادية أبي غريب المسائية للبنين

 372.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8977

192051028010

حسن صالح حسن احمد

تطبيقي اعدادية الصقالوية للبنين

 371.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8978

192051009061

محمد ابراهيم فرحان سليمان

تطبيقي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 371.0جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد

8979

192021364011

اوس عباس احمد فرحان

ادبي ثانوية النساف المسائية للبنين

 410.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8980

192022373010

بلقيس علي محمود عبد

ادبي ثانوية االنتصار المسائية للبنات

 387.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8981

192022401042

رويده محمد ريكان احمد

ادبي خارجيات

 387.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8982

192022195042

شهد خليل ابراهيم عباس

ادبي اعدادية االمل للبنات

 369.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8983

192022401067

سناء ندى سليمان عواد

ادبي خارجيات

 366.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8984

192022373020

سارة سلمان حميد محل

ادبي ثانوية االنتصار المسائية للبنات

 365.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8985

192041010058

معن مصطفى اسعد عبد الغني

احيائي اعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 386.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8986

192042226153

هند احمد نجم عبدهللا

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 373.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8987

192041400024

عبد القادر ايوب جزاع حديد

احيائي خارجيون

 373.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8988

192051013039

عمر باسم محمد اسعيد

تطبيقي اعدادية الفارس العربي للبنين

 375.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8989

102052084001

حنين عبد الرحمن عبد الرزاق دللي

تطبيقي ثانوية الفضيلة للبنات

 366.0جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية

8990

242042220626

فاطمه حيدر عبيد سلمان

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 599.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب
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المجموع
 592.0جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة

احيائي الخارجيات

8992

272042076062

هدى محمد رضا حمزة

احيائي ثانوية سيف الحق للبنات

 558.0جامعة تلعفر/كلية التمريض

8993

212042293046

سجى سلمان يونس داود

احيائي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 557.0جامعة تلعفر/كلية التمريض

8994

172042403160

والء عبدهللا احمد محمد

احيائي الخارجيات  -ايسر

 554.0جامعة تلعفر/كلية التمريض

8995

172021098014

فواز سالم اسماعيل طيب

ادبي ثانوية فايدة للبنين

 371.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

8996

172021121002

اسماعيل محمد عيد اسماعيل خضر

ادبي اعدادية الجزيرة للبنين

 366.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

8997

172041080057

عبد العزيز احمد عبد هللا احمد

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 423.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

8998

172042353013

ايمان عباس ابراهيم محمد

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 418.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

8999

332041023012

حسين علي رشو سيدو

احيائي ثانوية بيرسفي  1المختلطة للنازحين

 414.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9000

172041400037

جواد جرس حسين دخيل

احيائي الخارجيون  -ايمن

 414.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9001

172041178062

عبد الرحيم قاسم عبد الرحيم حمزة

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 410.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9002

172041147041

مصطفى يحيى قاسم حمزة

احيائي اعدادية اشور للبنين

 408.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9003

172041400012

احمد علي نجم علي

احيائي الخارجيون  -ايمن

 408.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9004

172041400101

عماد زيدو سلو خلف

احيائي الخارجيون  -ايمن

 400.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9005

172041011048

حسن صالح حسن خضر

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 397.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9006

172041351230

حسين علي عبد الجبار علي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 397.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9007

332041001087

ليث محسن جردو احمد

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 394.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9008

202041391002

احمد رسول محمد حسن

احيائي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 391.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9009

172042288036

انسام حسون صالح حسون

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 390.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9010

172041351706

محمد عز الدين موسى محمود

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 388.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9011

172041400115

فاروق حسن خلف قاسم

احيائي الخارجيون  -ايمن

 385.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9012

242042168047

زينب سالم حسين جبر

احيائي ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة

 384.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9013

232042106066

فاطمة تقي موسى مزرب

احيائي ثانوية المستقبل للبنات

 379.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9014

172052357022

اسماء سامي محمد توفيق هاشم

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 402.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9015

172052261001

اسراء زينل الياس علي

تطبيقي اعدادية تلعفر للبنات

 398.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9016

172052261009

زهراء زينل الياس علي

تطبيقي اعدادية تلعفر للبنات

 368.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9017

172051020061

محمد جاسم محمد مصطفى

تطبيقي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 368.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9018

252051008005

ابراهيم حسين نوح سليمان

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 366.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9019

172052401024

عائشة سليمان محمدنور حسن

تطبيقي الخارجيات  -ايمن

 366.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9020

292051016051

عبد هللا سلمان حسين ذياب

تطبيقي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 365.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9021

222051374070

مهند كاظم محمد غضيب

تطبيقي اعدادية شمس االمل للبنين

 365.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

صفحة  291من 567
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تطبيقي ثانوية الفهود المسائية للبنين

المجموع

القبول المركزي

 364.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9023

222051015002

احمد باسم ربح جاسم

تطبيقي اعدادية االصالح للبنين

 363.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9024

232051255012

امير فاضل خضير حمزه

تطبيقي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 363.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

9025

222051319014

عباس علي فهيد فرحان

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 363.0جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 565.6جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز

9026

252041031100

جعفر حيدر عبد الحسين حميد

9027

202021400311

وائل عبدالجبار محمد الياس

ادبي الخارجيون

9028

172021400094

سمير الياس مراد يوسف

ادبي الخارجيون  -ايمن

 416.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9029

172022072001

فاطمه حازم فتحي علي

ادبي ثانوية شاقولي للبنين

 402.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9030

152021400181

هيثم محمد جاسم محمد

ادبي الخارجيون

 399.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9031

172021351328

عمر جاسم محمد خضر

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 386.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9032

182021042022

عون الدين مطر ذيبان حمادي

ادبي اعدادية غطفان للبنين

 384.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9033

172021402081

عبدهللا علي جميل موسى

ادبي الخارجيون  -ايسر

 373.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

 441.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9034

172021114007

الزبير طه محمد صالح

ادبي اعدادية البرغلية للبنين

 368.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9035

172021351128

حذيفه نزار ابراهيم سعيد

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 367.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9036

172041018158

محمد حسين علي عطوان

احيائي اعدادية سارية للبنين

 385.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9037

172041402032

حكم هشام محمد عبدالمجيد

احيائي الخارجيون  -ايسر

 385.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9038

172041364069

محمود امين بشير عبد هللا

احيائي ثانوية المنار المسائية للبنين

 382.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9039

172041072025

محمد محمود قاسم عبد هللا

احيائي ثانوية شاقولي للبنين

 382.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9040

172041067068

مهدي حمزه عباس يونس

احيائي اعدادية برطلة للبنين

 379.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9041

212041248021

عبد القادر اياد عباس كريم

احيائي اعدادية سراجق المختلطة

 377.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9042

172041351803

مصطفى عباس مختار زينل

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 377.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9043

202041020056

غالب ضياء خليل صكر

احيائي اعدادية العباسي للبنين

 376.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9044

172041124160

موسى زكر يونس علي

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 375.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9045

172041116015

مصطفى نذير حسن عيسى

احيائي ثانوية الكسك للبنين

 374.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9046

172041402051

طارق عبدالعزيز محسن عزيز

احيائي الخارجيون  -ايسر

 374.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9047

172042272039

نغم خليل جاسم داود

احيائي ثانوية منارة شبك للبنات

 372.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9048

172042247016

رنين شعيا بهنام فتوحي

احيائي اعدادية مريم العذراء للبنات

 370.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9049

212041012029

حارث حميد علي حسين

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 370.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9050

172042244015

ايه جواد صادق رشيد

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 369.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9051

212041053015

انور صبحي حسين علي

احيائي ثانوية نوح للبنين

 369.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9052

172042269039

صفا عبد الستار خضر جعفر

احيائي ثانوية الموفقية للبنات

 369.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

صفحة  292من 567
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 367.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9053

182042297004

رغد هيثم مهدي علي

احيائي ثانوية االلباب المختلطة

9054

312041004009

قصي فوزي عبد هللا حسين

احيائي ثانوية االمل للبنين

 367.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9055

182041044031

عبيده عامر خلف درويش

احيائي ثانوية السالم للبنين

 367.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9056

172041348066

ناطق هاشم حسو اسماعيل

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 366.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9057

252041400114

مصطفى احمد صالح كاظم

احيائي الخارجيون

 366.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9058

272041004041

سيف علي عبد زيد نوري

احيائي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 365.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9059

312041070017

احمد كريم اسكندر زيدان

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 364.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9060

202041004072

نوار إبراهيم سليم عالوي

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 364.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9061

172042244071

عذراء ضياء سعيد ابلحد

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 364.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9062

172042401014

ايالف خلف محمد حسن

احيائي الخارجيات  -ايمن

 364.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9063

202041259202

عمر انور احمد محمد

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 363.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9064

262042096133

عال ياسر شدهان سلمان

احيائي اعدادية الكوت للبنات

 363.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9065

172041350051

احمد ميسر محمد جاسم

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 363.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9066

182042227062

هديل ابراهيم فاضل خضير

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 363.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9067

172041093023

محمد فخر الدين يونس محي الدين

احيائي ثانوية وانة للبنين

 363.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9068

311951011023

عمر عناد عماش حسين

تطبيقي ثانوية حمرين للبنين

 432.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9069

172051023048

علي احمد فتحي مصطفى

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 370.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9070

312051009065

منتقى فواز بهاء حاجم

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 368.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9071

202052135001

آيه عامر عبد هللا محمد

تطبيقي اعدادية هه ورامان للبنات-عربية

 364.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9072

192052191008

تبارك حامد عبيد خلف

تطبيقي اعدادية النهضة للبنات

 364.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9073

222051300139

هيثم رعد عوده عباس

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 364.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9074

172051351758

وليد خالد ابراهيم عبيد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 363.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9075

222051019045

مصطفى نبراس كامل جابر

تطبيقي اعدادية المرتضى للبنين

 363.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9076

232051051032

مصطفى رزاق كريم فرحان

تطبيقي اعدادية كوثا للبنين

 362.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9077

222051356083

محمد منصور سبتي حبيب

تطبيقي اعدادية التميز للبنين

 362.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 362.0جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد

9078

222051300116

محمد عبد الحسين عبد النبي محسن

9079

172021084003

ابراهيم عبد هللا ابراهيم سلطان

ادبي اعدادية تلكيف للبنين

 377.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9080

252021012072

حسين هاني فارس احمد

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 374.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9081

172021067019

عبد الغفار مجيد محمد سلطان

ادبي اعدادية برطلة للبنين

 373.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9082

172021067041

نوح زكر فارس ويردي

ادبي اعدادية برطلة للبنين

 369.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9083

172021072009

محمد فارس صالح احمد

ادبي ثانوية شاقولي للبنين

 366.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

صفحة  293من 567
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9084

212021001040

علي حسين علي جبر

الفرع

المدرسة

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

المجموع
 366.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9085

172021400229

هيثم احمد عبد احمد

ادبي الخارجيون  -ايمن

 364.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9086

312021002022

يوسف يونس عزيز حسين

ادبي اعدادية الهويرة المختلطة

 363.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9087

172022264006

عال سالم داؤد سليمان

ادبي ثانوية زنوبيا للبنات

 361.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

ادبي ثانوية المنار المسائية للبنين

 361.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9088

172021364010

زين العابدين مسلم غريب سليمان

9089

172041367051

موريس ماجد كريم ابلحد

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

9090

172041102014

زياد حمو اسماعيل سيدو

احيائي ثانوية مهد للبنين

 469.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9091

172042245048

عاليه حسين خليل حلو

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 463.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9092

312042043002

أسيل حسين زيور عزيز

احيائي ثانوية بحركة للبنات

 456.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9093

172041001027

فارس يحيى إبراهيم أحمد

احيائي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 445.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9094

172041362011

حارث محمد احمد حميد

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 439.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9095

172041083046

محمد باقر نعمت حسين أحمد

احيائي ثانوية بعويزة للبنين

 436.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9096

222041003053

حسن عقيل حسن زغير

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 435.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9097

172041347021

فهد شفان حمي خدر

احيائي اعدادية دهوال المختلطة

 432.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

 480.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9098

312041002017

محمد توفيق رشيد حسين

احيائي اعدادية الهويرة المختلطة

 427.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9099

172042249072

عذراء بدران محمد خضر

احيائي اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 426.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9100

172041196008

داؤد سالم جمعه شعبان

احيائي ثانوية ابو جربوعة للبنين

 421.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9101

142042140104

فاطمه عبد المطلب خليل غني

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 419.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9102

332041060022

صالح ميرزا رزو قاسم

احيائي ثانوية قادية المختلطة للنازحين

 418.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9103

172041149058

نزار خيري رشو حاجي

احيائي ثانوية العراق الثانية للبنين

 417.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9104

332041023035

عماد قاسم برجس خلف

احيائي ثانوية بيرسفي  1المختلطة للنازحين

 417.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9105

172041400006

احمد حازم عزيز حسن

احيائي الخارجيون  -ايمن

 417.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9106

172042280080

شذى عبد الرزاق محمد جاسم

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 416.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9107

172052247018

فاتن فائز دانو مجيد

تطبيقي اعدادية مريم العذراء للبنات

 408.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9108

172052371044

شهد فارس عطيه حسين

تطبيقي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 400.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9109

172051351649

محمد وعد هللا محسن طه

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 388.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9110

162051364156

مصطفى نزار نجم عبد هللا

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 386.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9111

172051060017

حمودي كوتان جمعه سليمان

تطبيقي اعدادية بحزاني للبنين

 383.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9112

162051053051

سعد علي حسين داوود

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 378.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9113

172052403014

جنان عباس حيدر عزيز

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 377.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9114

222051319018

قيس عيسى عبد النبي عوده

تطبيقي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 373.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

صفحة  294من 567
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المجموع

9115

172051018011

سيف علي محمد شيت علي

تطبيقي اعدادية سارية للبنين

9116

182051024017

عبد الرزاق احمد عبد الجبار احمد

تطبيقي ثانويه المحزم للبنين

 371.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9117

172051023041

عبد هللا عمار مجيد سعيد

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 369.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9118

172051007025

طارق زياد طارق سعدي

تطبيقي االعدادية الغربية للبنين

 369.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9119

292051016088

مصطفى ريسان كامل حسين

تطبيقي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 369.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9120

172051351128

اياد فالح حسن ابراهيم

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 368.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9121

202051402009

سرهنك صالح محمود رمضان

تطبيقي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 368.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9122

162051364125

محمد باسم عبد الرزاق علي

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 368.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9123

212051088018

يادكار ابراهيم سيد ولي مهدي

تطبيقي اعدادية صادق شريف للبنين

 367.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

القبول المركزي

 373.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9124

172051023018

جبر مهند جبر جاسم

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 367.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9125

202051262066

عمر محمد علي اسيبت

تطبيقي اعدادية الشرقية المسائية

 367.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9126

172051021017

محمد نشوان ذنون عبد الرزاق

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 367.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9127

242051039018

حسين محمد جاسم كاظم

تطبيقي اعدادية سيد االنام للبنين

 366.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9128

102051020220

مصطفى خالد ابراهيم احمد

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 366.0جامعة الحمدانية/كلية التربية

9129

132042281077

زينب حيدر جثير هاشم

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 563.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

9130

132042092005

ايه جواد كاظم هيكل

احيائي اعدادية البسالة للبنات

 541.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

9131

112042065110

سمر سمير صبيح عليوي

احيائي اعدادية األمل للبنات

 540.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

9132

132042401125

نور احمد كاظم علي

احيائي الخارجيات

 539.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

9133

292051400008

حسن عبدالرضا كريم محمد

تطبيقي الخارجيون

 519.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم

9134

132041012069

عبد هللا ضياء هادي صالح

احيائي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 510.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

9135

122041400065

محمد عطا هللا حمد جميل

احيائي الخارجيون

 507.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

9136

112042401064

رواء عادل كاظم جابر

احيائي الخارجيات

 497.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

9137

262051202001

احمد حسين فاضل روضان

تطبيقي اعدادية الحي المسائية للبنين

 408.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

9138

162051084048

حسن عباس عبيد ردام

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 399.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

9139

262051209052

عبد هللا نعمه عكار ناهي

تطبيقي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 392.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

9140

142051016057

عبد هللا وضاح رحيم عبد علي

تطبيقي إعدادية الجمهورية للبنين

 391.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة

9141

242042118154

هبه عباس عويد حسين

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 449.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

9142

162042383161

شذى كمال طالب جاسم

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 441.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

9143

212051015018

هاشم علي خضير عباس

تطبيقي ثانوية ابن الفارض للبنين

 461.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

9144

282051009014

حسن عباس عبد لفته

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 394.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

9145

232051400065

مثنى نعمه صبري عبيس

تطبيقي الخارجيون

 387.0جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء

صفحة  295من 567
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القبول المركزي

 535.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب

9146

262042120136

سكينة عبد الرزاق قنبر شبيب

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

9147

142042094058

روان مبين شناع سلمان

احيائي ثانوية المتميزات

 534.1جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب

9148

102042124003

نبأ قاسم غانم خلف

احيائي ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبنات

 516.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم

9149

102042110080

فاطمه صباح حسن حمود

احيائي اعدادية البطولة للبنات

 515.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم

9150

212042123029

ساره عبد الرحمن خليل محمد

احيائي ثانوية سارة للبنات

 488.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم

9151

102041013026

امين فراس ريكان عامر

احيائي اعدادية الخضراء للبنين

 577.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية

9152

102051004021

مصطفى محمد عبد الحسين محمد علي

تطبيقي ثانوية عمر المختار للبنين

 458.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية

9153

152041400065

يوسف علي عبود هادي

احيائي الخارجيون

 441.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9154

102042129019

نسرين فياض مطرود نايل

احيائي ثانوية حليمة السعدية للبنات

 440.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9155

142042110215

نبأ صالح صكبان كاظم

احيائي اعدادية زينب للبنات

 439.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9156

112041210030

طة وليد بدر عبد الحسن

احيائي ثانوية زبيدات المسائية للبنين

 435.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9157

232041021070

علي احمد علي منكش

احيائي ثانوية بابل للبنين

 430.6جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9158

152042080210

سجى محمد داود مجيد

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 428.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9159

112041018069

عبد هللا اركان طه محمد

احيائي اعدادية تطوان للبنين

 427.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9160

112042077004

اسراء جمال مجبل جبر

احيائي ثانوية ذات النطاقين للبنات

 426.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9161

102052091024

طيبه مصطفى مظاهر ذياب

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنات

 411.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9162

112052215071

هالة عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن

تطبيقي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 408.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9163

102052079003

رنا رافل عبد االله محسن

تطبيقي ثانوية حطين للبنات

 403.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9164

212051004003

ابراهيم عالء غانم عمر

تطبيقي اعدادية المركزية للبنين

 400.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9165

252051157107

مصطفى وليد خلف عوض

تطبيقي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 397.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9166

252051150222

منتظر جواد كاظم جبر

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 395.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9167

132051030026

حسن هيثم حاتم ابراهيم

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

 395.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9168

182051014008

جعفر خالد عبد مسلم رحيم

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 393.0جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال

9169

202041391017

محمد شهاب احمد رشيد

احيائي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 589.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك

9170

202041050088

محمد نظام محمد عبد المجيد

احيائي ثانوية العراق للمتميزين

 588.7الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك

9171

202041011034

عبد الملك عامر فهد نجم

احيائي اعدادية المستقبل للبنين

 588.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك

9172

172042339002

امل ليث اكرم محمد

احيائي ثانوية االميرات االهلية للبنات

 573.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

9173

172042231229

غفران صهيب غازي عبد الرحمن

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 571.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

9174

312042054029

فاطمة قاسم خضير نذير

احيائي ثانوية التعايش للبنات

 517.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

9175

172042294105

زهراء مثنى مؤيد حامد

احيائي اعدادية الطالئع للبنات

 511.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

9176

172052288052

نور الهدى عبد المنعم محمد خضر

تطبيقي اعدادية بلقيس للبنات

 474.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

صفحة  296من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

9177

172051124004

احمد عسكر خضر علي

تطبيقي اعدادية الفرقان للبنين

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 463.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

9178

172052040001

انوار احمد علي عبد هللا

تطبيقي اعدادية الحود للبنين

 462.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

9179

312042063057

زينه علي مؤيد ابراهيم

احيائي ثانوية النا االهلية المختلطة

 505.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9180

172041008434

ياسر عفر هلوش صايل

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 481.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9181

172042258017

رسل ابراهيم يونس قاسم

احيائي اعدادية عين سفني للبنات

 470.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9182

172051144043

محمد صباح صبري حمادي

تطبيقي اعدادية الشافعي للبنين

 415.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9183

192051067015

زيد محمد ضاري مناور

تطبيقي اعدادية بروانة للبنين

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9184

172041229001

احمد سالم ضامن مجيد

احيائي ثانوية الفردوس االهلية للبنين

 587.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

9185

312041101008

مجد ناهل متي شمعون

احيائي ثانوية الرافدين للبنين

 587.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية

9186

192051015058

محمد صالح عبد مخلف

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

 418.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9187

172051017157

يوسف احمد صديق بكر

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 417.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9188

172051400040

عمر عزيز محمد عبدالرحمن

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 414.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9189

172052327002

مريم رائد ريكان عبد هللا

تطبيقي ثانوية دار الشرقية االهلية للبنات

 411.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9190

172051351140

بدر صالح مصطفى عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 404.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9191

182052343004

اية خالد عبد الباقي محمد

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 400.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9192

172051026077

محمد غسان صباح محمد

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 400.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9193

112051020029

سجاد حازم محمد عبيد

تطبيقي اعدادية النهرين للبنين

 397.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9194

182051332091

نعيم سمير نعيم محمد

تطبيقي ثانوية بيجي المسائية

 397.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9195

172051015074

يونس محمد قاسم يحيى

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 394.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9196

172051017077

عبد هللا عامر نظام الدين شكر

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 393.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9197

172052302019

نور عماد محمود حمدي

تطبيقي اعدادية حمص للبنات

 393.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9198

172051366088

علي احمد عيسى جاسم

تطبيقي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 392.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9199

172052301044

هاجر عامر عبد قاسم

تطبيقي اعدادية مؤتة للبنات

 391.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

9200

322051011017

عبد هللا عمر احمد علي

تطبيقي ثانوية النصر النموذجية للبنين

 485.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9201

172052286008

تسنيم معاذ محمد شريف حسن

تطبيقي اعدادية االندلس للبنات

 433.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9202

172052285028

يقين ايمن حسن علي

تطبيقي اعدادية زينب للبنات

 421.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9203

172051100004

عبد هللا نبيل غانم مرعي

تطبيقي ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنين

 421.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9204

172051143023

عبد هللا احمد صبري عبد الجبار

تطبيقي اعدادية الشهاب للبنين

 420.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9205

172051008103

محمد مصعب عبد االله ابراهيم

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 419.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9206

202052138015

تبارك جاسم محمد هاشم

تطبيقي اعدادية نور العراق للبنات

 417.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9207

172051400002

احمد جاسم محمد عباس

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 414.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
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312051070079

محمد ناهي اكريم زبار
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القبول المركزي

تطبيقي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 414.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9209

172052258006

رحمه مجيد حاجي فرخو

تطبيقي اعدادية عين سفني للبنات

 410.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9210

172051402052

محمد قصي حميد عبدالخالق

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 407.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9211

172051026064

مؤمن احمد ظبيان عبد المجيد

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 407.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9212

172052403026

زينب عبدهللا فتحي سلطان

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 406.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9213

172051011005

احمد ادريس هاشم ادريس

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 406.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9214

172051008131

يونس علي يونس محمد

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 406.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9215

172051366097

عمر اسليم عبد جرجيس

تطبيقي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 406.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9216

172051351132

ايهم فتحي حسين يونس

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 405.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9217

172052371009

اناره سليمان احمد سليمان

تطبيقي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

9218

202042109074

نور رياض عباس علوان

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 564.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

9219

202041303163

محمد طه محمد صالح محمد امين

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 489.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9220

212041012123

مرتضى صالح علوان حسين

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 486.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9221

202041311063

هاوري ادريس علي عبد الكريم

احيائي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 479.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9222

202051312006

إسماعيل سمير حسين محمود

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 446.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

9223

202042144004

اسراء سعد عثمان عبد الرحمن

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 561.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

9224

202041377166

محمد فيض هللا حمه غريب

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 554.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

9225

262041209223

مصطفى محمد حلو ابو شنه

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 537.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

9226

192041287008

ليث خالد خابور عايد

احيائي اعدادية الرمانة المختلطة

 535.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

9227

202042116031

زينب طارق حسين حسن

احيائي ثانوية كركوك للمتميزات

 530.3الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

9228

212041009272

يعقوب عامر رحيم حمد

احيائي اعدادية جلوالء للبنين

 515.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة

9229

202041371015

كاردو برهان ابراهيم هياس

احيائي ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كردية

 512.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة

9230

212042290110

نور محمد صالح محمد

احيائي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 506.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة

9231

202052282080

مينا مؤيد صالح مهدي

تطبيقي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 460.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة

9232

202052142005

فرح رائد يعقوب يوسف

تطبيقي ثانوية عشتار للبنات

 458.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة

9233

202052132005

رانية عبد الرحمن حمه رسول حبيب هللا

تطبيقي ثانوية الجمهورية للبنات

 457.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة

9234

202051011017

شمس الدين فارس عز الدين حسن

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

 440.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة

9235

202051001014

احمد هيثم مصطفى حسين

تطبيقي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 425.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة

9236

202052134046

هديل خالد نوري عبدي

تطبيقي ثانوية اليقظة للبنات

 423.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

9237

202052120016

روان لؤي عبد الرزاق عزيز

تطبيقي اعدادية منوليا للبنات

 404.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

9238

202051261031

فالح فرج احمد سليمان

تطبيقي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

صفحة  298من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

9239

202051312070

كامران جواد حمه صالح عزيز

الفرع

المدرسة

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

المجموع

القبول المركزي

 394.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

9240

202052139033

سيماء حسين فؤاد صديق

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 393.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث

9241

172051080032

علي خلف عباس عبد الكريم

تطبيقي اعدادية الرشيدية للبنين

 381.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

9242

172051027018

انمار رياض انور محمد

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 377.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

9243

172051003007

زيد عبد الهادي عايد صالح

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 370.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

9244

282051151742

مسلم عقيل عبد هللا حسين

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

9245

172051023021

حكم محمد ابراهيم حمادي

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 363.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

9246

172051351321

عبد الرحمن فارس نادر قادر

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 360.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

9247

182051025005

عبد الرحمن احمد عبد صالح

تطبيقي ثانوية المروءة للبنين

 360.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

9248

162051352222

محمد جاسم محمد سعدون

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 360.0الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل

9249

172041161021

محمد احمد خضير فرج

احيائي اعدادية الرضواني للبنين

 591.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

9250

172041017036

ايهم عمر سامي سلو

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 589.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

9251

172042362015

ايام محمود حنش عبدالمجيد

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 588.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

9252

172041350020

احمد رائد جاسم محمد

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 588.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

9253

172041400059

سالم مهدي صالح ابراهيم

احيائي الخارجيون  -ايمن

 588.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

9254

172042401020

ترفة فنر خضر علي

احيائي الخارجيات  -ايمن

 588.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

9255

172042401015

ايمان اديب ابراهيم حمادي

احيائي الخارجيات  -ايمن

 582.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

9256

171942330121

مها مسعود موسى حسن

احيائي ثانوية الشرقية االهلية للبنات

 679.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل

9257

172041351749

محمد وحد الدين صفوك حسن

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 567.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

9258

172042238013

تغريد موفق جاسم الياس

احيائي ثانوية حمام العليل للبنات

 556.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

9259

172042302041

رانيا ثامر خزعل جارو

احيائي اعدادية حمص للبنات

 549.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

9260

172042262039

رحمه يوسف محمود محمد علي

احيائي ثانوية دار المعرفة األهلية للبنات

 547.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

9261

172042367017

ليليان حازم صبري جبور

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 542.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

9262

202042282259

نور عمار احمد محمد

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 538.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

9263

172042353038

سميه غانم علي عباس

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 535.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)

9264

212041034003

ابراهيم موسى حسين علي

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 587.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

9265

202041377206

احمد ابو بكر نجم الدين شوكت

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 587.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

9266

172041400149

محمد يونس غالب اسماعيل

احيائي الخارجيون  -ايمن

 585.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

9267

322041040005

زياد طارق جعفر محيسن

احيائي ثانوية كفري المختلطة

 582.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

9268

212041282115

مصطفى سعدون طه ياسين

احيائي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 581.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

9269

212041229071

يعقوب عبد الواحد حميد محمد

احيائي ثانوية بردى للبنين

 579.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

صفحة  299من 567
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القبول المركزي

9270

172041351599

قتيبه غازي محمد علي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

9271

172042403083

سلوى ياسين حسين علي

احيائي الخارجيات  -ايسر

 579.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

9272

202041259275

محمد عماد غريب حسن

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 577.7الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

9273

252042170199

رؤى قائد حسن محمود

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 577.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك

9274

202041007029

سفيان طاهر عبد محمد

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 570.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

9275

172041400028

بسام سعيد عبدالقادر عبدهللا

احيائي الخارجيون  -ايمن

 568.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

9276

202042346078

فردوس محمد احمد سعيد

احيائي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 562.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

9277

202042382068

شنو زامن حميد حسن

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 558.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

9278

202042334187

شاناز ستار سليمان خسرو

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 555.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض

9279

172041001037

محمود خضير حسن عثمان

احيائي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 576.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9280

172041143011

برهان محمد عبد خلف

احيائي اعدادية الشهاب للبنين

 575.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9281

182042401031

عائشه خليل رشيد سعيد

احيائي الخارجيات

 573.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9282

212041282120

مصطفى نجم عبد هللا محمد

احيائي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 562.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9283

172042403040

توبه معمر حميد عبد

احيائي الخارجيات  -ايسر

 561.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9284

172042403050

دارين سبهان محمود طه

احيائي الخارجيات  -ايسر

 559.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9285

222041356233

منتظر طالب شاكر علي

احيائي اعدادية التميز للبنين

 559.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9286

172041400005

احمد ابراهيم علي سلطان

احيائي الخارجيون  -ايمن

 558.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9287

212042178089

رسل محمود كاظم خلف

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 555.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9288

212042141011

ايات قحطان عدنان رميض

احيائي اعدادية بابل للبنات

 554.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9289

182041009019

حبيب غالب علي رضا

احيائي ثانوية ابن خلدون للبنين

 554.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9290

172041007029

اكرم هاشم حسين علي

احيائي االعدادية الغربية للبنين

 553.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9291

182042264006

االء داؤد سليمان مرعي

احيائي ثانوية بعاجة للبنات

 551.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9292

172041008302

محسن نكتل ياسين علي

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 551.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9293

312042001013

سارة صالح سليمان محمد

احيائي اعدادية الفتوة المختلطة

 550.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9294

172041119006

حسين عبد الرحيم كردي اسماعيل

احيائي ثانوية الوحدة العربية للبنين

 550.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9295

212042099113

مريم اسماعيل ابراهيم مديد

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 550.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9296

222041374056

محمد علي منخي حسون

احيائي اعدادية شمس االمل للبنين

 549.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9297

282041010009

علي ضرغام صباح علي

احيائي ثانوية علي الشرقي للبنين

 548.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9298

262041209113

عبد الكاظم زيدان شامي عكله

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 546.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9299

232041054072

صادق احمد ياسين سلمان

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 546.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9300

172041009020

عالء جوهر عبد هللا عبد

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 546.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)
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 546.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9301

202041391020

محمود علي اسود علي

احيائي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

9302

212042401114

نوال صبري عبدهللا احمد

احيائي الخارجيات

 543.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9303

242042220729

نبأ حسين زرزور محان

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 543.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)

9304

172041351881

هيثم فتحي عبد خلف

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 576.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

9305

202041262074

محمد ابراهيم محمود احمد

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 576.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

9306

162041044032

يوسف حسين رزوقي جاسم

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنين

 574.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

9307

172041400013

احمد فيصل صالح علي

احيائي الخارجيون  -ايمن

 569.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

9308

202041084026

عباس حيدر جنيد مهدي

احيائي ثانوية عدن للبنين

 564.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

9309

202041262008

احمد عبد اللطيف حمود بكر

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 448.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9310

172041021003

احمد خير الدين محمد مصطفى

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 430.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9311

172042245054

مارسيل جالل مال هللا سالم

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9312

172041351903

ياسين بالل حسن عبوش

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 396.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9313

172041015125

مصطفى عماد غانم خليل

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 382.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9314

172042245022

ديروك خليل جمعة حمو

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 380.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9315

312042081145

مرضيه مزاحم احمد حماده

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 372.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9316

332042069015

شهناز خضر ادي علي

احيائي ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحين

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9317

172042245018

حنين حسن سعدو حمو

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9318

192042229015

ايالف احمد عبدهللا احمد

احيائي اعدادية الروابط للبنات

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9319

172042357494

سجى قاسم محمد كاظم

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9320

172042347011

ديانا مارو حيدر سرحو

احيائي اعدادية دهوال المختلطة

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9321

172041210020

عبود احمد علي مالش

احيائي ثانوية الكبر للبنين

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9322

172041066012

حسن غائب اسماعيل سلطان

احيائي اعدادية خزنة للبنين

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9323

172041351501

علي غانم رزا ولي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 360.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9324

172041368006

جميل خديده حاجي مجو

احيائي ثانوية سنوني المسائية المختلطة

 360.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9325

172042249062

سراء راسم محمد رجب

احيائي اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9326

202041013004

احمد دريد خورشيد توفيق

احيائي ثانوية الوثبة للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9327

172041023080

علي حنوش ابراهيم خليف

احيائي اعدادية دار السالم للبنين

 358.3الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9328

172042300026

رحمة مثنى عبد الجبار حامد

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9329

332041001079

عمر ليث عمر انس

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9330

172041350175

عادل احمد طه هالل

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9331

172041018006

احمد جاد هللا محمود عبد هللا

احيائي اعدادية سارية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9333

172041016015

حكم مروان محمود سعيد

احيائي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9334

172041059094

ميرون لقمان سمعان فتحو

احيائي اعدادية بعشيقة للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9335

332041069031

سعدي برجس رشو علي

احيائي ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9336

172041400060

سامي صالح احمد محمد

احيائي الخارجيون  -ايمن

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9337

172041008132

زكريا غازي عبد الرحمن عبد هللا

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9338

332041001085

كرار زهير هادي جاسم

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9339

332041001091

محمد احمد جاسم محمد

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9340

172041016048

محمد زكي رائق زكي داؤد

احيائي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9341

172041351457

عبيدة عماد عبد الرحمن محمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9342

332041051023

جميل احمد شركو حسين

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9343

172041358023

سالم حكمت ابراهيم مصطفى

احيائي ثانوية تلكيف المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9344

172041351508

علي محمد حسن علي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9345

172042236053

لبابة جعفر حسين يوسف

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9346

172041178117

هادي علي اكبر جاسم خضر

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9347

172042305024

دعاء محمد جاسم محمد

احيائي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9348

172042362058

ضحى سلطان شاكر محمود

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9349

172041038033

يونس سعيد احمد مطر

احيائي ثانوية اسكي موصل للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9350

172041028121

عبد الهادي محمد عبد الهادي جاسم

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9351

122041202046

حسين قحطان حاكم شعالن

احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9352

172041021004

احمد صباح محمود محمد

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9353

172042357908

هيه خليل ابراهيم ياسين

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9354

172041351282

زكي هيثم زكي رؤوف

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9355

322042029071

هدى مقداد علي حسين

احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9356

172041080060

عبد هللا عبد االمير حسين عبد هللا

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9357

172041015103

محمد عمر غازي ذنون

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9358

172041005020

حسن سعد حازم سعيد

احيائي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9359

172041011034

بكر ابراهيم عبد الخالق ياسين

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9360

172041402118

يحيى عقيل نجم عبدهللا

احيائي الخارجيون  -ايسر

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9361

172041351119

اسامه فراس عبد هللا فتحي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9362

172041054004

رضوان صهيب عبدالرحمن احمد

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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9363

172041210024

محمد تركي ذيبان ابراهيم

احيائي ثانوية الكبر للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9364

172042371178

سراج رعد سعيد محمد

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9365

172041018202

يونس هيثم احمد عواد

احيائي اعدادية سارية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9366

172041351254

خليل رمضان جاسم فتحي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9367

182041340004

احمد عماد الدين عبد االله قاسم

احيائي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9368

172041351530

عمر زهير محمد نوري

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9369

172042357675

فرح ذنون يونس حسين

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9370

172041008208

عبد هللا جاموس خضر علي

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9371

172042245068

هفين ياسر سيدو خدر

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9372

172042244034

دنيا خالد اسماعيل خضير

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9373

202042148018

زينب محمد رحمه هللا علي

احيائي اعدادية قونجه كول للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9374

172041009012

بسام سعيد مصطفى احمد

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9375

192042371041

رؤى حمد عبيد محيسن

احيائي ثانوية القائم المسائية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9376

172041351892

وليد خالد شهاب احمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9377

332041070036

سرمد صالح حميد احمد

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9378

172041351189

حارث فتحي جاسم عواد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9379

172041011100

عبد المجيد احمد حسن ياسين

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9380

172041021008

حذيفة طارق محمد سعيد محمد علي

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9381

172041400014

احمد محمد احمد عطاهللا

احيائي الخارجيون  -ايمن

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9382

332041070087

محمود وليد شيخ موسئ ابراهيم

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9383

172042254004

آيه عبد الرحمن جميل ابراهيم

احيائي ثانوية تلكيف للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9384

172042357262

دالل عاصم حسن خضر

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9385

172042297024

دالل رائد عبد الوهاب محمد شريف

احيائي اعدادية اشبيلية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9386

172042289170

يقين غسان غانم محمود

احيائي اعدادية االصمعي للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9387

172041350192

عبد الرحمن محمود خلف صالح

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9388

172042357583

صفا سعد اكرم سعيد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9389

172042252037

زينب حسين محمد صابر محمد علي

احيائي اعدادية المحمرة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9390

172041400029

بشار عيد محمود خضر

احيائي الخارجيون  -ايمن

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9391

172041351384

عبد الرحمن لقمان محمد حمو

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9392

202041377144

محمد سلمان صابر حسين

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9393

172041351316

سيف عمر فوزي يونس

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9395

332041052059

علي خلف مراد علي

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9396

172041028225

يوسف احمد عبد التواب احمد

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9397

312042001018

غفران حميد قاسم محمد

احيائي اعدادية الفتوة المختلطة

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9398

172042252042

زينب عبد الجليل ابراهيم درسن

احيائي اعدادية المحمرة للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9399

172042348053

فريال كمال محمود خديده

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9400

172042231051

بيداء بسام زهير جبرائيل

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9401

172041350176

عاصي علي حمد سالم

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9402

172041025026

حيدر محمد حسين مهدي

احيائي اعدادية الراية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9403

172042290085

ريم فواز خليل قاسم

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9404

312042037017

مريم ماهر هرمز اسحق

احيائي ثانوية مريم الطاهرة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9405

172042362089

هبه زيدان خليف ذهبان

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9406

172041053012

وضاح طلب احمد زيدان

احيائي ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9407

172042290123

شروق محمد حسين عطيه

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9408

172041020037

حسين حيدر ميكائيل كرم

احيائي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9409

172042357536

سولين عماد حميد عادل

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9410

172041351476

علي احمد موفق رسول

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9411

172041023098

مؤمن صفوان جرجيس داود

احيائي اعدادية دار السالم للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9412

172042362021

بشرى هالل ابراهيم صالح

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9413

312041009024

عبد هللا عواد محمد حسين

احيائي اعدادية االمين للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9414

172042098027

فاطمة خضر خالد خليل

احيائي ثانوية فايدة للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9415

172042364039

منال لقمان احمد محمود

احيائي ثانوية المنار المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9416

172041350373

مصطفى احمد زكي احمد

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9417

172042302083

غفران ماهر سعد هللا محمود

احيائي اعدادية حمص للبنات

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9418

172041157014

محمد ياسر عبد هللا حميد

احيائي ثانوية الرافدين األهلية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9419

172042251026

ايمان فاضل حمد صالح

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9420

172041017159

ليث خالد جمال عبد الكريم

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9421

172041400054

رحال طارق خلف عليوي

احيائي الخارجيون  -ايمن

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9422

172041351652

محمد بشار حسين احمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9423

172042371202

صابرين طه بكر حمد

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9424

262041002061

علي فالح عجيل يوسف

احيائي اعدادية التحرير للبنين

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9425

172041080067

علي زكي حسين علي

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

9426

172041402077

عمار محمد ياسين عبد هللا

احيائي الخارجيون  -ايسر

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9427

172041351787

مصطفى ادم عمر شهاب

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9428

172042357587

صفا علي محمد العباس

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9429

172042371285

نور عبدهللا فتحي محمود

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9430

172041351051

احمد سمير شاكر محمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9431

172042304033

هيالن ثائر نجاح حمزة

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9432

332042041013

زينب ابراهيم عبد العزيز عمر

احيائي ثانوية ياسا للبنات للنازحين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9433

172042357596

ضحى خضر محمد حسن

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9434

172041351365

عبد الرحمن بشار محمد عزيز

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9435

172041350062

اسماعيل فالح علي عطا هللا

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9436

182041341032

محمد صالح احمد ارحيم

احيائي ثانوية الحارث المسائية الختلطة|

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9437

172042334005

عقيق توفيق يحيى محمد علي

احيائي ثانوية الزهراء االهلية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9438

332042062032

عال عمر شهاب احمد

احيائي ثانوية زاخو المختلطة للنازحين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9439

172041351606

كرم بالل عبد الكريم شيت

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9440

172042234014

صالحه سالم حسن علي

احيائي ثانوية دار العلوم للبنات

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9441

172041186065

عمار فائز احمد عبد هللا

احيائي ثانوية االوائل االهلية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9442

172041015113

محمد معن صديق بشير

احيائي اعدادية الزهور للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9443

172042290193

نور سعد محمد مخلف

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9444

222041009018

سجاد محمد مسافر شيال

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9445

172042332003

خالدة خزعل صديق شريف

احيائي ثانوية أبو جربوعة للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9446

182042264020

زينه محمد اسماعيل عبد هللا

احيائي ثانوية بعاجة للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9447

172041402113

هشام مازن خالد عبدالحميد

احيائي الخارجيون  -ايسر

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9448

132041258017

زيد عبد المحسن عطا كاظم

احيائي ثانوية االفاق المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9449

172041012015

احمد محمد نوري محمود

احيائي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9450

172041065029

كاظم ابراهيم محمد علي حسين

احيائي ثانوية بازوايا للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9451

172041160001

احمد سالم علي حسين

احيائي اعدادية دمشق للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9452

172042251137

منار حسن احمد سيتو

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9453

172042231134

ريهام ثابت محمد سعيد محمد امين

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9454

172041001033

محمد زكريا حامد احمد

احيائي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9455

172041351440

عبد هللا فوزي جاسم محمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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9456

172042357540

شروق صباح محمد عبد هللا

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9457

182041065020

عبد الرحمن محمد رمضان ابراهيم

احيائي ثانوية الخانوكة للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9458

172041400111

عمر محمد حسين خلف

احيائي الخارجيون  -ايمن

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9459

172041027094

يوسف حسام احمد محمود

احيائي اعدادية النيل للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9460

172042232031

بسمه محمد عباس علي

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9461

172041351450

عبد المؤمن ناظم علي عبد هللا

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9462

182042337005

طيبة رفاعي خليل علي

احيائي ثانوية الريف المسائية

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9463

232041054085

علي حسن رهيف علوان

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9464

172042254022

دعاء موفق عفدي صالح

احيائي ثانوية تلكيف للبنات

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9465

172041350426

يوسف محمد ذنون احمد

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9466

172041160013

ياسين ابراهيم طه حسن

احيائي اعدادية دمشق للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9467

172041054015

مصطفى محمود يحيى قاسم

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9468

172041024023

عبد الرحمن فارس ياسين عبد

احيائي اعدادية المستقبل للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9469

172042220005

نجاة خضر محمد عبد هللا

احيائي ثانوية ابو وني للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9470

172042237088

سحر جاسم محمد علي

احيائي اعدادية اليمن للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9471

142042095084

نور فوزي سعدون ناصر

احيائي ثانوية ذات الصواري للبنات

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9472

202041262032

سجاد رعد عبد السادة عبد الحسن

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9473

172041018103

عبد العزيز فارس محمود علي

احيائي اعدادية سارية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9474

172042371208

طيبة اكرم يونس ذنون

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9475

332042040053

ساره عبد العزيز محمد سعيد

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9476

172041144058

عمر عامر غانم سعيد

احيائي اعدادية الشافعي للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9477

172041351620

ليث لؤي عبد الوهاب حميد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9478

172041367053

ياسر ياسين عمر طه

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9479

172041067004

احمد يحيى قاسم رضا

احيائي اعدادية برطلة للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9480

172042248039

عذراء عامر عازر يعقوب

احيائي اعدادية سارة للبنات

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9481

332041070027

درويش خضر شفان حجي

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9482

172041350048

احمد محمود محمد علي مصطفى

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9483

172041351104

احمد نبيل غانم يونس

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9484

172041119003

حبيب علي اصغر خضر حيدر

احيائي ثانوية الوحدة العربية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9485

172041229002

احمد عامر حسن ياسين

احيائي ثانوية الفردوس االهلية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9486

242041039010

امير احمد فيصل عبد

احيائي اعدادية سيد االنام للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

صفحة  306من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

9487

172042357713

مروه خليل موسى سليمان

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9488

172041351408

عبد القادر هواش نزال هليل

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9489

172042357770

نجاح احمد حسن عبد هللا

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9490

172041059056

عالء شاكر خليل فتحي

احيائي اعدادية بعشيقة للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9491

172041351399

عبد الغفار جمعه عبد حسين

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9492

172042357180

بشائر بشار عبد المنعم محمد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9493

172041351791

مصطفى جواد عبد هللا علي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9494

192042147051

نوال نصيف نشمي جاسم

احيائي ثانوية الفرات للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9495

172042252106

منتهى خضر عبد الرحمان مصطفى

احيائي اعدادية المحمرة للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9496

172041402017

انمار حسن علي الشيخ خضر

احيائي الخارجيون  -ايسر

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9497

172041019013

حذيفة صبحي حاجي احمد

احيائي أعدادية االمين للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9498

172041008360

محمد نجم خليل نجم

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9499

172041351840

معد طه ياسين محمود

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9500

192041019013

احمد محسن علي مطر

احيائي اعدادية حديثة للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9501

172042371217

عبير مظفر هزاع كريم

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9502

312042047041

ايه عثمان جاسم جبل

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9503

172041351349

عادل بشار عادل حامد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9504

172041351444

عبد هللا محمد عبد هللا ذنون

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9505

172042403007

آيه محمد خضر محمد

احيائي الخارجيات  -ايسر

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9506

172042382021

زينب عمر احمد جاسم

احيائي ثانوية زهور الشرقية االهلية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9507

172042265030

هدى فارس محمد يونس ذنون

احيائي ثانوية بعويزة للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9508

172042302107

هاجر اسماعيل عبد الرزاق محمد

احيائي اعدادية حمص للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9509

312042037007

ريتا لقمان بنيامين يوسف

احيائي ثانوية مريم الطاهرة للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9510

332041070006

احمد عبد العزيز عباس معمي

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9511

192041095092

يحيى جاسم محمد سليمان

احيائي اعدادية العلم النافع للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9512

172042291092

هناء حازم عبد هللا حياوي

احيائي اعدادية المربد للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9513

312042081150

مريم محمد حسين محمد

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9514

172042357334

رحمه وعد نوري سعيد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9515

172042249066

شيماء جالل جمال حمد

احيائي اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9516

172041351927

يوسف عادل اسماعيل ياسين

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9517

172041351089

احمد محمد احمد حسين

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

احيائي اعدادية كنعان للبنين

9519

172042321029

زهراء بشار عادل حامد

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9520

172041351110

احمد يونس عبد مصطفى

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9521

172041059089

مسافر الزم خدر جميل

احيائي اعدادية بعشيقة للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9522

172042403110

فرح محمد ناصر حسين

احيائي الخارجيات  -ايسر

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9523

172042357376

ريم حسون ادريس حمدون

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9524

172041069011

خليل ابراهيم عبد هللا موسى

احيائي اعدادية قره قوش للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9525

332041070020

حسين عالء حسن مرعي

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9526

172041353075

مصطفى بهجت عثمان حسن

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9527

332042040133

يسرى جمعه امجد كاظم

احيائي اعدادية ام الربيعين للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9528

172041367040

كرم مال هللا ابراهيم حسن

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9529

172041028086

شكر محمود شكر محمود

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9530

172042371270

نبأ محمدفوزي شهاب احمد

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9531

172041066041

كاظم كريم محمد شاهين

احيائي اعدادية خزنة للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9532

172041351169

برزان ظبيان محمود علي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9533

172041121033

عمار علي امين حسين

احيائي اعدادية الجزيرة للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9534

172042357526

سميه ثابت سليمان عبد القادر

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9535

172041351514

عماد ياسر فتحي عبو

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9536

172041351932

يوسف محمد ياسين محمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9537

172042291061

ضحى بالل علي عبد

احيائي اعدادية المربد للبنات

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9538

172042403106

فاطمه احمد فاضل احمد

احيائي الخارجيات  -ايسر

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9539

172041351072

احمد عزيز عبد مصطفى

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9540

171942245030

ديانا حسين الياس حسين

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 369.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9541

172041012087

يوسف سعد غانم خضر

احيائي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9542

172041018043

اوميد وليد ياسين خضر

احيائي اعدادية سارية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9543

172042245010

اليانا حسون حسن خدر

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9544

172041178076

كرار علي اوسط ابراهيم حسين

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9545

162041001028

حسن محسن جبار محسن

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9546

172041124026

جاسم محمد علي عرب

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9547

172041358014

حيدر شكر محمود رمضان

احيائي ثانوية تلكيف المسائية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9548

172041402100

محمد فارس طاهر محمد

احيائي الخارجيون  -ايسر

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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9549

172042371218

عُال انمار حمدي فؤاد

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9550

172042297003

آمنه عمر محمود عبد الجبار

احيائي اعدادية اشبيلية للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9551

192041067029

محمد سامي محسن مجيد

احيائي اعدادية بروانة للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9552

172041223014

حارث شامل عبد الرزاق محمود

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9553

172041351202

حسان غالب حسن عبد هللا

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9554

172042357435

زينب نكتل محسن حسين

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9555

172041367032

عالء احسان نون حسن

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9556

172042371222

غاده نواف محمود عبو

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9557

172041358048

محمد نوفل محمود احمد

احيائي ثانوية تلكيف المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9558

172041402005

احمد حسن محمود صالح

احيائي الخارجيون  -ايسر

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9559

172042362066

فريال سلطان صالح بالل

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9560

332041050012

سينان خليل ابراهيم خضر

احيائي ثانوية فايدة المختلطة للنازحين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9561

312041070118

عمر طارق عبد هللا حسين

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9562

172042357646

غفران نزار محمد قادر

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9563

172042357327

رحمه محمد احمد بكر

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9564

172041351869

نكتل محمد فاضل جرجيس

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9565

172042251131

مارية عبد الغني عباس حمزه

احيائي اعدادية الرشيدية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9566

172042371322

شيماء محمد جاسم محمد علي

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9567

172042371189

شهد سالم عبد قدوري

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9568

172041351344

طه محمد جبوري محمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9569

172041351482

علي حسين هلوش عبد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9570

172041351257

ذو الفقار احمد فخر الدين جمعه

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9571

172041028213

ناظم سليم فاضل داود

احيائي اعدادية الصديق للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9572

172041020068

علي قيس عبد النافع طه

احيائي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9573

172041228040

محمد حسن ذنون خضر

احيائي ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9574

202041261050

عبد المهيمن عزيز طه عواد

احيائي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9575

162041094040

علي عبد الحسين طالب عبد علي

احيائي ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9576

172041351348

طه محمود محمد محمود

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9577

232041028010

حسن عبد علي محمد عبد الرضا

احيائي ثانوية البشائر للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9578

332042051107

ونسه خيرو رشو حسو

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9579

172041176012

عبد الرزاق شهاب احمد مسيب

احيائي ثانوية االزاهير للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

صفحة  309من 567
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 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9580

172041017046

حارث رصين عبد المجيب محمد رؤوف

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

9581

172042314005

اسراء سعد احمد خضر

احيائي اعدادية سومر للبنات

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9582

102041010022

هيثم فيصل عناد علي

احيائي اعدادية الشيخ ضاري للبنين

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9583

172041351805

مصطفى عبد الرحيم طه جاسم

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9584

142041047083

عبد هللا صباح فياض مسير

احيائي اعدادية النهوض للبنين

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9585

192041356023

سفيان خالص خليف دهمان

احيائي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9586

172051060024

رود الياس حجي روتو

تطبيقي اعدادية بحزاني للبنين

 427.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9587

172052302003

انفال فيصل حمدي مال هللا

تطبيقي اعدادية حمص للبنات

 382.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9588

172051366137

محمود شاكر محمود علي

تطبيقي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 367.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9589

172051007058

مصطفى خالد مرعي حسن

تطبيقي االعدادية الغربية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9590

172051351277

صالح زياد صالح عزو

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9591

172051084013

عبد الحق احمد دحام حسن

تطبيقي اعدادية تلكيف للبنين

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9592

172051351136

باسل مزاحم غانم احمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9593

172051011010

احمد غسان حسين علي

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9594

172051351731

منير ماجد حامد انور

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9595

172051366124

محمد رجب احمد حسين

تطبيقي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9596

172051101028

نيراري كوركيس بنيامين اسخريا

تطبيقي اعدادية عين سفني للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9597

172051350324

مصطفى سعد محمد ابراهيم

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9598

182052197002

اصال سعد حسين صالح

تطبيقي اعدادية الغساسنة للبنات

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9599

172051351387

عثمان نشوان حازم سعدي

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9600

172051104017

كرم عبد الرحمن عبد علي

تطبيقي ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9601

172051015018

حيدر عمار خير الدين قاسم

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9602

172051023070

محمد عماد طارق حسن

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9603

172051400056

محمود عباس فاضل حسين

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9604

172051005031

علي حسن علي عبد هللا

تطبيقي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9605

172051351441

عمر احمد يحيى يونس

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9606

112051006073

عبد هللا صالح مطر دحام

تطبيقي اعدادية ذو الفقار للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9607

172052290017

دالل زكريا يحيى رزوقي

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9608

172051350301

محمد يونس عواد احمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9609

182051016015

بهاء خضر احمد محمود

تطبيقي اعدادية الخصم للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9610

172051017126

محمد عدي عبد الستار جاسم

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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المجموع

القبول المركزي

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9612

172051350207

علي عبد هللا محمد علي

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9613

172051002014

عمر عبد العزيز محمد محمود

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9614

312052038020

مريم كامران علي كمرخان

تطبيقي ثانوية سيوان للبنات

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9615

172051103029

عمر حسين علي ابراهيم

تطبيقي اعدادية زمار للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9616

312052065002

ريتا ديدار ابراهيم سليم

تطبيقي ثانوية فينك االهلية المختلطة

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9617

172051040006

ماهر محمد رمضان محمد

تطبيقي اعدادية الحود للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9618

171951011196

مصطفى مشعل سالم جاسم

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 412.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9619

172052249002

آيه علي مصطفى علي

تطبيقي اعدادية الشهيدة شموني للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9620

172052288042

مريم سمير حميد مجيد

تطبيقي اعدادية بلقيس للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9621

172051350001

ابراهيم خالد ابراهيم احمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9622

172051351014

ابو بكر عبد هللا عزيز عمير

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9623

312051003028

ياسر عمار عياش عدوان

تطبيقي ثانوية سيوان للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9624

172052403056

هبه ظافر احمد يونس

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9625

172052371048

عائشه باسل فتحي محمود

تطبيقي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9626

172051101022

فادي اياد ميخائيل ايشو

تطبيقي اعدادية عين سفني للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9627

172051217003

عبد الرحمن نزهان ذنون احمد

تطبيقي ثانوية ابن سينا االهلية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9628

172051402012

حسن محمود حسن محمود

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9629

202051262037

سعد نبيل سعيد ابراهيم

تطبيقي اعدادية الشرقية المسائية

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9630

172051400011

جواد سالم يونس عبدهللا

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9631

182051294004

حذيفه سعدي عبد خلف

تطبيقي ثانوية ملتقى النهرين المختلطة

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9632

172051017084

عبيدة سفيان هاشم عبد هللا

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9633

172051350202

علي حسين احمد عمير

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9634

172051059019

مرتضى مصطفى خليل إسماعيل

تطبيقي اعدادية بعشيقة للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9635

172051351355

عبد هللا خليل مجيد الياس

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9636

172052403040

ظفر خليل ابراهيم موسى

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9637

172051080057

مصطفى هاشم يونس ذنون

تطبيقي اعدادية الرشيدية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9638

312051009055

محمد صباح جاد هللا حمود

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9639

172051025054

مصطفى صدام طالب شكر

تطبيقي اعدادية الراية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9640

172052298008

حنين خالد وليد عبد اللطيف

تطبيقي ثانوية المعرفة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9641

172051021007

احمد ماجد عبد القادر عبد العزيز

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

صفحة  311من 567
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172051366028
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القبول المركزي

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9643

282051001054

سجاد خالد حميد والي

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9644

172051351770

ياسين اياد عز الدين داؤد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9645

172051350320

مصطفى خليل ابراهيم سعيد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9646

172051400030

عبدالعزيز مالك عبدالعزيز عبدالرحمن

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9647

172051027077

ياسر عامر صالح عبد هللا

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9648

172051042009

سعيد علي يونس سرحان

تطبيقي اعدادية القيارة للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9649

172051084015

عبد هللا غزوان يونس محمد

تطبيقي اعدادية تلكيف للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9650

172051351666

محمود قتيبة خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9651

172051366158

هيثم صالح فرحان محجوب

تطبيقي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9652

172052245022

هاله خالد جبور خضر

تطبيقي ثانوية بحزاني للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9653

181951004002

احمد شحاذه جمعه رحيم

تطبيقي اعدادية الشرقاط للبنين

 403.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9654

172051005010

حبيب رمضان محو حاجي

تطبيقي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9655

172051351323

عبد الرحمن مؤيد محمد سليمان

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9656

172051351575

محمد سعيد واجب سعيد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9657

172051109008

خلف خضر لطس حسن

تطبيقي ثانوية حكنة للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9658

172051351148

بشار فارس جميل مرعي

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9659

172051350213

علي محمد مراد عنيز

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9660

172051351109

اشرف رمزي محسن علي

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9661

172051351406

علي حسين علي داؤد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9662

172051054007

سالم محمد سالم بدر

تطبيقي ثانوية القمة االهلية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9663

172051361007

محمد سالم شعيب حميد

تطبيقي ثانوية العياضية المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9664

222051074003

سلوان هشام صالح مخور

تطبيقي ثانوية الشمس األهلية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9665

172052401017

سلمى حسن محسن حسن

تطبيقي الخارجيات  -ايمن

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9666

172052244003

بشرى نشوان عطي هللا شاكر

تطبيقي اعدادية بعشيقة للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9667

192051067036

قاسم محمد خليفه شارع

تطبيقي اعدادية بروانة للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9668

332052038003

سجى محمد علي نجم

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9669

172052286032

نبأ نجوان نافع عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية االندلس للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9670

172051351294

طه عبد القادر محمد علي حسن

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9671

312051070097

يوسف موفق عبد الكريم خلف

تطبيقي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9672

172051008007

ابراهيم واثق عبد القادر عبد هللا

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

صفحة  312من 567
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9673

172051089013

يوسف جبر صالح حسن
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تطبيقي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنين

المجموع

القبول المركزي

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9674

172051364028

هانس هاني حبيب ابراهيم

تطبيقي ثانوية المنار المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9675

172051350169

عبد العزيز وعد سعد هللا احمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9676

172051351327

عبد الرحمن نعمت عباس قاسم

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9677

172051351576

محمد سليمان يونس محمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9678

172051366092

علي رجب محمد خلف

تطبيقي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9679

172052285018

مروج مروان حميد مجيد

تطبيقي اعدادية زينب للبنات

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9680

172051351456

عمر عالء تحسين سعيد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9681

172051350176

عبد هللا عبد الغفور عبد الوهاب جمعة

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9682

162051049149

نعمة عادل عبد الوهاب داحس

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9683

172051028094

محمد جمال محمد رمزي اسماعيل

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9684

172051017074

عبد هللا دريد طارق عبد الفتاح

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9685

172051351492

فارس رعد محمود محمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9686

172051350294

محمد محمد عاكف محمود

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9687

172051352052

علي هادي باقر زينل خلف

تطبيقي ثانوية تلعفر المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9688

172051351587

محمد عاصم غانم اسماعيل

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9689

172051026069

محمد احمد حامد احمد

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9690

172051350084

حذيفة ناصر سليم داؤود

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9691

172051400068

يونس محمدزكي يونس حيدر

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9692

192051287003

خالد عبيد محمد صالح

تطبيقي اعدادية الرمانة المختلطة

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9693

172051400007

امير خلف إبراهيم علي

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9694

172051060029

سدير خالد الياس سليم

تطبيقي اعدادية بحزاني للبنين

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9695

172052315028

مريم قحطان هاشم احمد

تطبيقي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9696

172051143017

عامر حسين احمد محيسن

تطبيقي اعدادية الشهاب للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9697

222052175023

فاطمه عدنان جواد كاظم

تطبيقي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9698

172051017144

مهند مروان نعمان رؤوف

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9699

172051008067

عثمان محمد نعمان محمد

تطبيقي االعدادية الشرقية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9700

162051400223

علي قاسم عبد الواحد عبد الساده

تطبيقي الخارجيون

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9701

172051017020

احمد يونس عبد الباقي ابراهيم

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9702

172051364011

عقيل احمد سلمان اسماعيل

تطبيقي ثانوية المنار المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9703

172051067016

طه الزم هاشم رشيد

تطبيقي اعدادية برطلة للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل
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9704

172051157004

عبد العزيز عبد الغني محمد علي احمد

تطبيقي ثانوية الرافدين األهلية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9705

172051351676

مصطفى بشار احمد عبد الرزاق

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9706

172051005047

مصطفى ثائر عبد الوهاب محمد

تطبيقي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9707

172051011059

عبد الملك عصام زكي داؤد

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9708

192051360004

احمد حماد شارع محمد

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9709

332051001042

محمد رعد سالم حامد

تطبيقي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9710

172051023044

عبد الوهاب محمد عبد الوهاب عزيز

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9711

172051351384

عبيده محمد سمير محمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9712

332051070016

سعيد غسان سعيد حازم

تطبيقي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9713

172051351545

محمد ايمن عبد القادر عبد هللا

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9714

172051352043

عبد الرزاق يونس محسن الياس

تطبيقي ثانوية تلعفر المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9715

172051351283

صفوان طه ابراهيم جرجيس

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9716

172051100009

هاشم يعرب عبدالرزاق اسماعيل

تطبيقي ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9717

292051156133

علي حازم صبحي رديف

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9718

182051137008

عبد هللا محمد جاسم محمد

تطبيقي ثانوية النور االهلية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9719

172051351802

يونس لقمان يونس امين

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9720

172051350199

علي جبر صالح حسن

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9721

162052192028

منار ضياء عبد الزهره كريم

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9722

172052357074

دنيا طالل طه اسماعيل

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9723

172051350359

وعد عبد الواحد عبد هللا شيت

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9724

172051027019

اوس عزام حمزه خضر

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9725

172051350314

مصطفى احمد ذنون محمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9726

172051020030

خليل خلدون خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9727

172051351154

بالل محمد انور هاشم شيت

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9728

312052037016

هيلين وليد يونادم شمعون

تطبيقي ثانوية مريم الطاهرة للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9729

172052245005

تفاحه مال هللا حمو حجي

تطبيقي ثانوية بحزاني للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9730

172051402025

سيف سرمد حقي فتح هللا

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9731

172051352082

نوزت يوسف محمد سعيد عبد هللا

تطبيقي ثانوية تلعفر المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9732

172051350079

حامد احمد حميد احمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9733

172052299013

غسق معتز ابراهيم ياسين

تطبيقي ثانوية القادسية للبنات

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9734

172052315013

رسل عمار محمد علي محمد

تطبيقي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

صفحة  314من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9735

172051400009

بشار يونس إبراهيم محمد

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

9736

192051024038

نشمي نصيف نشمي جاسم

تطبيقي اعدادية العبيدي للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9737

172051023072

محمد لقمان خليل حسن

تطبيقي اعدادية دار السالم للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9738

182051067031

منهل عبد هللا حماد ظاهر

تطبيقي ثانوية النهرين للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9739

172052264005

سهاد حسن محمد لجي

تطبيقي ثانوية زنوبيا للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9740

172051351225

ريان محمد عبد االله نجم

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9741

172051351043

احمد سعيد عبد الرحيم عكله

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9742

172051351491

فارس حسين حامد حسن

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9743

172051351570

محمد سالم قاسم امين

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9744

252051150181

محمد سعيد مصطفى حسن

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9745

172051369022

فتحي يونس احمد صالح

تطبيقي ثانوية زمار المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9746

282051400028

رضا محمد سلطان محسن

تطبيقي الخارجيون

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9747

172051351064

احمد غسان غانم حامد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9748

172051351144

بسام سهر حامد حسين

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9749

172051351310

عبد الرحمن بشار عبد الغني هادي

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9750

172051028068

عبيدة محمود عبد الرزاق ذنون

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9751

172052357152

شيماء ناطق عبد هللا ياسين

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9752

172051027073

مصطفى مثنى محمود احمد

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9753

172052403057

هدى احمد حسين سليمان

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9754

172051350052

امين عامر جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9755

172051351248

سبهان مناع حميدي حمد

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9756

172051350247

قاسم محمود محمد حسن

تطبيقي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9757

172051366010

احمد عبد محمد خلف

تطبيقي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9758

172051027037

عبد هللا عبد الباسط احمد خضر

تطبيقي اعدادية النيل للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9759

172051054012

عبدهللا غسان وعدهللا حسن

تطبيقي ثانوية القمة االهلية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل

9760

202041400027

طه حسين محمد رشيد عمر

احيائي الخارجيون

 427.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9761

202041303197

ميران يونس احمد ميرويس

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 412.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9762

202042383002

بناز عبد هللا احمد صديق

احيائي ثانوية النه المسائية للبنات

 411.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9763

202041390060

عمر ايدن صالح حمزه

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 403.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9764

202042337019

زهراء محمد عبد الكريم حسين

احيائي ثانوية جرمو للبنات  -كردية

 399.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9765

202041301022

علي اسماعيل احمد حسين

احيائي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 392.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

صفحة  315من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

9766

202041003102

مصطفى عبد الستار علي عباس

احيائي اعدادية الجهاد للبنين

 392.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9767

202041371011

سنكين سردار برزو نصر الدين

احيائي ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كردية

 391.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9768

202041302069

شكر اياد نادر قادر

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 389.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9769

202042335027

زينب علي عثمان علي

احيائي ثانوية استيره للبنات -دراسة كردية

 380.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9770

202041305028

موسى عيسى محمد امين خواكرم

احيائي اعدادية الشورجة للبنين  -كردية

 379.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9771

202042114104

هاجر احمد مهدي عبد

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 376.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9772

182042182023

بسمه فريق سلطان داود

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 373.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9773

202041030019

احمد محمد جاد هللا العيسوي

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 372.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9774

202041390020

اسماعيل مصطفى عبد الوهاب محمد

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 368.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9775

202041377002

ئاري عمر محمود حاجي

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 367.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9776

202042345068

شنه قاسم شكور علي

احيائي اعدادية نيركز للبنات دراسة كردية

 367.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9777

202042345049

روشنا محمد عباس كريم

احيائي اعدادية نيركز للبنات دراسة كردية

 366.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9778

202042168003

احالم محمود عناد علي

احيائي ثانوية النصر للبنات للنازحات

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9779

182042182013

امل ازاد طيب جالل

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9780

202042382060

ساره صالح الدين نور الدين عز الدين

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9781

192041352014

مصطفى خالد حسن علي

احيائي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9782

202042332039

كه شاو طه محمد امين محمد

احيائي ثانوية زالة للبنات دراسة كردية

 360.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9783

202042365030

ريزان عبد القادر احمد قادر

احيائي اعدادية سه رزي المختلطة -كردية

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9784

202041311014

بالل دلشاد احمد حيدر

احيائي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9785

202041302006

أحمد علي حمه شوكر عزيز

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9786

202041003021

تيموجين ياوز نجاة عبد الحميد

احيائي اعدادية الجهاد للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9787

202041312102

محمد علي جبار محمد

احيائي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9788

322042029030

زهراء باسم محمد علي

احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9789

212042178158

شهد صالح سلمان جاسم

احيائي اعدادية الطيبات للبنات

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9790

182041009051

محمد رسول علي عبد هللا

احيائي ثانوية ابن خلدون للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9791

202041043004

عمر محمد حميد خلف

احيائي ثانوية عبد الرحمن الغافقي للبنين للنازحين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9792

202041001071

ديار سامان اسد رشيد

احيائي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9793

202041259197

علي يوسف مصطفى محمد

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9794

202041299045

هيوا حسين بايز احمد

احيائي اعدادية لورستان للبنين  -دراسة كردية

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9795

202041303158

محمد شاخه وان فريق سعيد

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9796

222041040139

مصطفى حيدر خضير صويلح

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

صفحة  316من 567
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احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9798

202042282140

سراب عاصي علي ترك

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9799

202041304135

هلويست بشتيوان عزيز احمد

احيائي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9800

202042152006

جيمن احمد محمد عبد هللا

احيائي ثانوية سروة للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9801

202042282243

مها ابراهيم احمد سليمان

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9802

182042203093

نصره محمد عيدان نجم

احيائي ثانوية دمشق للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9803

322041010025

جهاد اياد حامد هاشم

احيائي ثانوية التحرير النموذجية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9804

202041266003

حسام غسان هادي عبد

احيائي ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9805

202041016017

محمد سعيد خليل فتاح

احيائي ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9806

182041035040

سجاد طلعت تقي زين العابدين

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9807

202041377131

محمد بهروز محمد شريف

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9808

202042180060

زهره عدنان علوان حسن

احيائي اعدادية كلية كركوك للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9809

202041377052

ايوب احمد عزيز ولي

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9810

202041259031

احمد صباح مطر راضي

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9811

202041009059

عمر حمدي جمعه ساقي

احيائي اعدادية ابن خلدون للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9812

202041259178

علي بكر رشيد شريف

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9813

202041005030

عبد العزيز سرحان عجاج علو

احيائي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9814

202041304019

احمد صباح عبد الرحمان كاكه رش

احيائي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9815

212042290063

سحر طاهر فتحي مجيد

احيائي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9816

202041377025

احمد شيرزاد ستار عزيز

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9817

182041020055

عبد جبار عبد حسين

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9818

202041259171

علي إحسان محمد نجيب

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9819

202041262044

عبد الكريم خالد ابراهيم حمد

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9820

202042141030

سارة حبيب علي مزيعل

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9821

202041308035

ناصر فالح حسن زوراو

احيائي ثانوية راستي للبنين دراسة كردية

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9822

202041390027

حسن فالح حسن غالم

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9823

202041304042

حسين كامل محمد احمد

احيائي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9824

182042383093

الفه ناصح حسين عزيز

احيائي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9825

192042193050

رهف محمود كريم حسين

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9826

202041250108

عمر خلف علي حمادي

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9827

202042108006

االء شكر محمد اسعد

احيائي ثانوية اليمامة للبنات

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك
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9828

182041380029

محمد احسان طاهر عباس

احيائي ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9829

182042257019

شروق شالل فرحان صالح

احيائي ثانوية الحمزة للبنات

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9830

202041013086

نصار نعيم ضاعن سعيد

احيائي ثانوية الوثبة للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9831

181941381023

سرمد سيروان جمعه قادر

احيائي ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنين

 399.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9832

182041012011

سيف نجم عبد هللا حمزه

احيائي اعدادية االسكندرونة للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9833

181941035098

علي نوري سعيد حميد

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 398.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9834

202042183007

نور محمد فائق رشيد

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9835

201941302161

مسلم ارسالن كل خورشيد

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 396.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9836

212042111031

مينا عمار نايف احمد

احيائي ثانوية التأميم للبنات

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9837

202041312143

ياسين عز الدين صديق احمد

احيائي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9838

202042365017

باكيزة سامي صالح حسن

احيائي اعدادية سه رزي المختلطة -كردية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9839

212041027005

حسن علي حسين ياسين

احيائي اعدادية الفراهيدي للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9840

202041364013

محمد جمشير مجيد رشيد

احيائي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9841

202041015047

محمد فالح صالح محمود

احيائي اعدادية الجواهري للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9842

202041377145

محمد سيروان طه علي

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9843

112042115005

حنان كاظم راقب عبد عون

احيائي ثانوية وهران للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9844

202041255032

محمد قتيبه محمد مرعي

احيائي ثانوية الزاب المسائية المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9845

202041377084

زيلوان سرتيب حسن عبدل

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9846

202041259069

جمعة محمد حجي محمد

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9847

202042362021

شينى خالد حمد امين كريم

احيائي ثانوية شوان المختلطة  -كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9848

202042395044

ساره نظام محمود محمد

احيائي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9849

202042117027

ديمه علي جمعه نايف

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9850

202041315007

علي عبد هللا محمد حمد امين

احيائي اعدادية والت للبنين  -كردية

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9851

182041135021

عبد الرحمن سردار حسين محمد

احيائي ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9852

182041354147

ياسين عبد هللا ابراهيم صالح

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9853

202041377012

ابراهيم نجم الدين رمضان احمد

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9854

182041020070

محمد زكي محمد حسين

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9855

202041315004

عبد السالم نور الدين حسين احمد

احيائي اعدادية والت للبنين  -كردية

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9856

202041370005

توانا رمضان نوري احمد

احيائي ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كردية

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9857

182041354050

ضيف حسين مصطفى غفور

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9858

202041377133

محمد جبار ابراهيم كاكالن

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك
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9859

212041043017

رمضان منعم عطية علي

احيائي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9860

312042047178

مسره ثائر غازي حمود

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9861

202042150012

بيداء احمد كريم قاسم

احيائي ثانوية هاجر للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9862

202041303093

سيفر برهان عبد هللا عزيز

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9863

202042320001

االء ريبوار نجم الدين فتاح

احيائي ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كردية

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9864

202042282132

ساره عمر خليل عبد هللا

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9865

202041303054

امين سيروان عبد هللا سعيد

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9866

202041004037

علي عبد الرزاق عبد الكريم فارس

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9867

182042231020

حوراء محمد شكور مهدي

احيائي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9868

202041022098

محمد ابراهيم علي خلف

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9869

182042383083

شيدا فاتح صالح حسين

احيائي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9870

202042149018

سهى محمد عبد الرحمن محمد علي

احيائي ثانوية الشروق للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9871

202041302084

علي فريق علي مصطفى

احيائي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9872

202041402007

محمد حسن محمد عمر

احيائي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9873

202041259295

محمود عبد هللا سليمان قادر

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9874

202041059011

محمد رياض جمعة علي

احيائي ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9875

182041354107

مجيد عباس مجيد محمد

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9876

181941019034

معاذ زياد خلف عبد هللا

احيائي ثانوية العلم للبنين

 382.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9877

182041009026

ديار ستار محمد امين مصطفى

احيائي ثانوية ابن خلدون للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9878

202041259063

بزار هوشيار خليل محمد

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9879

202041312076

كوراس شاكر خورشيد رشيد

احيائي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9880

202041022062

عبد هللا عامر ناصر دلس

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9881

202041084062

محمد عبد هللا محمود علي

احيائي ثانوية عدن للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9882

202042341064

شاناز قابيل احمد عزت

احيائي اعدادية  11اذار للبنات دراسة كردية

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9883

202041303131

عماد قاسم احمد قادر

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9884

182041354131

محمود اكبر خورشيد قاسم

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9885

202042120037

فاطمه يوسف فخر الدين محي الدين

احيائي اعدادية منوليا للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9886

202041259156

عبد هللا عبد الخالق رشيد مصطفى

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9887

202042120034

فاطمه رعد جالل محمد

احيائي اعدادية منوليا للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9888

182041381005

احمد رمضان حسن احمد

احيائي ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9889

202041093007

يوسف محمد درويش خضر

احيائي ثانوية بيت الحكمة االهلية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك
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 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9891

202042168017

رنده بدري رمان حسن

احيائي ثانوية النصر للبنات للنازحات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9892

202041259323

مكي قحطان عدنان حميد

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9893

202041051013

عبد هللا عراك عبد هللا محمد

احيائي اعدادية توركمن ئيوي للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9894

202041001149

علي عطا بكر مصطفى

احيائي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9895

202042145039

مالك علي خزعل مسيب

احيائي ثانوية شفق للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9896

202041307008

خالد فرحان علي صمد

احيائي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9897

201942337021

سوزيار آزار نجم محمد

احيائي ثانوية جرمو للبنات  -كردية

 378.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9898

322041009011

يوسف رياض بندر خليفة

احيائي ثانوية المراد للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9899

202041377141

محمد رسول رمضان هياس

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9900

192042369044

ايات حميد عبيد محسن

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9901

202041259240

محمد جمال خلف ياسين

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9902

182042182046

زهراء كرم صالح كريم

احيائي ثانوية عائشة للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9903

202042180072

سارة يشار لطيف صديق

احيائي اعدادية كلية كركوك للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9904

202042364024

كه نار ساالر كريم محمود

احيائي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9905

202042364004

ايمان شيرزاد فرج محمد

احيائي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9906

312042081036

تبارك عامر صابر عايد

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9907

202041049003

احمد سامان مجيد محمد صالح

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9908

202042382104

هستى خليل حسن حسين

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9909

202042111023

داليا أحمد ياسين محمود

احيائي ثانوية باغداكول للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9910

182041354111

محمد بدر صالح احمد

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9911

202041259268

محمد عبد هللا ياسين علي

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9912

182042244059

نوال جتين ابراهيم مجيد

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9913

202042160080

فاطمه رشيد خلف يوسف

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9914

202041303203

هريم يوسف اسود فتح هللا

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9915

112041200065

كرار محمود شاكر حنتوش

احيائي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9916

202041377185

هفال حسين علي عبد هللا

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9917

252041009133

عباس سعد رحيم خشان

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9918

202042396006

مريم عماد نعمت طه

احيائي ثانوية المسرة المسائية للبنات  -تركماني

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9919

312041011022

صهيب خميس جبر ابراهيم

احيائي ثانوية حمرين للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9920

202041299025

علي رفعت نجم اسماعيل

احيائي اعدادية لورستان للبنين  -دراسة كردية

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك
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احيائي ثانوية دمشق للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9922

182041354007

احمد حبيب فريق سلطان

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9923

202041390086

مراد محمود محمد امين شريف

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9924

202042282285

هدى محمد جاد هللا العيسوي

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9925

202042347006

بهار ميكائيل صابر محمد

احيائي ثانوية كوجر للبنات دراسة كردية

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9926

202042341048

سارا ابراهيم محمود خدا كرم

احيائي اعدادية  11اذار للبنات دراسة كردية

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9927

202041022051

عباس فالح حسين علي

احيائي اعداديه الرواد للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9928

202042101007

افنان ارسن محمد بكر

احيائي ثانوية  9نيسان للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9929

202041390087

مصطفى اتيال نوري شهباز

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9930

202042354002

اسراء حسن محمود حسين

احيائي ثانوية باخان للبنات دراسة كردية

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9931

202042395039

زينب غازي بهجت حسين

احيائي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9932

202041067024

عبد هللا قاسم محمد رشيد

احيائي ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9933

202041312078

مالك مهدي عبد الرحمن كريم

احيائي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9934

202041030017

احمد عدنان موسى فرحان

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9935

202042134067

كوثر حسين عباس عبد الرحمن

احيائي ثانوية اليقظة للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9936

202041299018

ديالن ساالر نامق احمد

احيائي اعدادية لورستان للبنين  -دراسة كردية

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9937

202041390004

ابراهيم صباح نوري علي

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9938

202041391028

يونس سعد الدين عسكر علي

احيائي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9939

202041048061

خليل محمود صالح خلف

احيائي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9940

182041380015

حمزه فاروق رشيد علي

احيائي ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9941

202041030102

مجيد ابراهيم محمد جميل مجيد

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9942

202042401008

ايشان شاهين فاروق جبار

احيائي الخارجيات

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9943

202041009027

رامي هادي عبد هللا هادي

احيائي اعدادية ابن خلدون للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9944

201941307009

احمد محمد خورشيد محمد

احيائي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9945

202042354012

بهار علي حسين كريم

احيائي ثانوية باخان للبنات دراسة كردية

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9946

202041059004

امجد مظهر عاصي ابراهيم

احيائي ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9947

202041303194

مصطفى فرياد عبد الرحيم محمد

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9948

202042130033

نور محمد كاظم بريغي

احيائي ثانوية النزاهة للبنات

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9949

202042401006

انجي محمد سعيد شاكر

احيائي الخارجيات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9950

202041371005

احمد منديل حسين خسرو

احيائي ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كردية

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9951

182042175036

ضحى عبد الكريم مطلب حمودي

احيائي ثانوية البتول للبنات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك
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 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9952

212042294097

زينب حيدر هاشم قاسم

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

9953

112042076031

تبارك حسين عبد هادي

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9954

212042098042

بنين هاشم خلف صالح

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9955

202041312124

مراد سيف الدين غائب شريف

احيائي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9956

202042132003

ابتهال احمد عبد هللا خضر

احيائي ثانوية الجمهورية للبنات

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9957

202042331088

زوان خير هللا محمد علي محمد رشيد

احيائي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9958

202042346072

شه نكه احمد علي محمد

احيائي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9959

202041013083

موسى نافع خليل رشيد

احيائي ثانوية الوثبة للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9960

202041013072

محمد سامي حسين جميل

احيائي ثانوية الوثبة للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9961

182052401013

سالي خضير احمد خلف

تطبيقي الخارجيات

 374.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9962

202052139039

فاطمه كريم محمد كريم

تطبيقي ثانوية البيداء للبنات

 371.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9963

202051005010

امير محمد حمد ياسين

تطبيقي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 369.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9964

201951074024

محمد زلفقار بكر صديق

تطبيقي ثانوية بارالق للبنين

 425.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9965

182052175003

ايالف نجم هاشم محمود

تطبيقي ثانوية البتول للبنات

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9966

202051006024

حسين علي نور الدين احمد

تطبيقي اعدادية الصدر للبنين

 360.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9967

201951003027

سلوان علي محمد كصب

تطبيقي اعدادية الجهاد للبنين

 419.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9968

202051377005

ابراهيم عوني اسماعيل توفيق

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9969

201951084004

احمد غسان سالم حسن

تطبيقي ثانوية عدن للبنين

 417.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9970

202051019007

صبار خميس حسن صالل

تطبيقي اعدادية الحويجة للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9971

202052401020

مريم عادل فاضل عباس

تطبيقي الخارجيات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9972

202052331020

جيالن سربست مجيد محمد

تطبيقي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9973

182051037014

علي عبد الحسين مهدي صادق

تطبيقي اعدادية طوز للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9974

202051011004

احمد صاحب مصطفى سبع

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9975

182051044028

قصي صدام حسين غائب سالم

تطبيقي ثانوية السالم للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9976

202051008007

انس سامي ابراهيم عبد هللا

تطبيقي ثانوية اتا بكلر للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9977

312051009058

محمد مصطفى عماد رؤوف

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9978

202051305023

محمد لقمان خورشيد شريف

تطبيقي اعدادية الشورجة للبنين  -كردية

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9979

202052120023

سعديه حسين يونس شباط

تطبيقي اعدادية منوليا للبنات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9980

202051312022

احمد ياسين طاهر محمد

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9981

202051377021

ايوب عدنان قاسم قادر

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9982

202051022044

محمد علي حسين طه

تطبيقي اعداديه الرواد للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

صفحة  322من 567
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9983

202051259262

ياسر عباس عبيد حسن
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المجموع

القبول المركزي

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9984

202051304086

محمد صباح توفيق عثمان

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9985

202051262112

يوسف هادي عباس قدوري

تطبيقي اعدادية الشرقية المسائية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9986

202051391004

احمد فاضل رضا جعفر

تطبيقي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9987

202051400028

عمر هشام هاشم كوردي

تطبيقي الخارجيون

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9988

202051259210

محمد علي يوسف اسماعيل

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9989

202051303021

راميار عمر مصطفى محمد

تطبيقي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9990

202051312097

هاومه ند معروف عارف خضر

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9991

202051259165

غيث مهند عايد مكحول

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9992

202051301001

إبراهيم يوسف احمد خان درويش

تطبيقي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9993

202051262095

مصطفى رعد عمران علي

تطبيقي اعدادية الشرقية المسائية

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9994

202051259111

عبد هللا احمد عبد هللا وهب

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9995

202051259218

محمد ياسين شاكر باكر

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9996

202051377050

سوران احسان اسماعيل احمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9997

202051259092

عادل ماجد محمد صادق

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9998

201952330012

مريم جمعة رشيد سمين

تطبيقي ثانوية نازه نين للبنات  -داقوق  -كردية

 396.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

9999

202051377033

ديار برزان جالل محمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10000

202051305030

يونس حسن رفعت كرم

تطبيقي اعدادية الشورجة للبنين  -كردية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10001

202051402002

احمد شهاب كريم علي

تطبيقي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10002

202051309004

احمد صابر مجيد عبد الرحمن

تطبيقي ثانوية روناكي للبنين دراسة كردية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10003

202051377010

احمد جواد خالد حمه سعيد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10004

202051259094

عباس حسن شوكت جابر

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10005

202051312045

ريناس جواد احمد كوخه علي

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10006

202052282047

سندس طيب محمد صفر

تطبيقي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10007

202051262081

محمد سعيد خلف عذاب

تطبيقي اعدادية الشرقية المسائية

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10008

202051011042

معتز عبد الكريم محمد ظاهر

تطبيقي اعدادية المستقبل للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10009

202051259207

محمد عز الدين داود احمد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10010

202051001086

مصطفى اسعد فهمي حمزة

تطبيقي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10011

202051315005

هه رياد نور الدين حسين احمد

تطبيقي اعدادية والت للبنين  -كردية

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10012

112051209012

انس محمد توفيق رشيد

تطبيقي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10013

202051084009

بشار صاحب احمد عبد هللا

تطبيقي ثانوية عدن للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

صفحة  323من 567
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 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10014

202051067001

احمد شهاب احمد علي

تطبيقي ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحين

10015

202052320007

شيالن نوزاد انور هياس

تطبيقي ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10016

202051377034

ديار جمعة نوري رضا

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10017

202052337014

نور طه عبد الكريم فتاح

تطبيقي ثانوية جرمو للبنات  -كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10018

202052340012

خه نده لقمان جوهر محمد

تطبيقي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10019

202051311023

محمد احمد عبد المجيد صديق

تطبيقي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10020

202052333006

افين زكريا محمد محمود

تطبيقي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10021

202052130006

داليا محمد جخيور حسين

تطبيقي ثانوية النزاهة للبنات

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10022

132051250029

حيدر محمد كاطع غضبان

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10023

201952143001

شانكه سيروان انور احمد

تطبيقي ثانوية التون صو للبنات

 387.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10024

202052395005

أيه نجدت حميد عزيز

تطبيقي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10025

202052282032

ذكرى مظهر علي احمد

تطبيقي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10026

202051004010

حسن محمد موسى عزيز

تطبيقي اعدادية الحكمة للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10027

202052345029

سوالف شيرزاد عاصي علي

تطبيقي اعدادية نيركز للبنات دراسة كردية

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10028

202051309001

ئارام جمعة نور الدين محمد

تطبيقي ثانوية روناكي للبنين دراسة كردية

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10029

202052320004

دينا ساالر عادل عزيز

تطبيقي ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كردية

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10030

202051304081

محمد سلمان سليمان علي

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10031

202052175011

دنيا محمد خورشيد رشيد

تطبيقي ثانوية ايبك يولو للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10032

202051377087

محمد دلير عبد الوهاب محمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10033

202051259219

محمد يونس ابراهيم احمد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10034

202051377066

علي فرمان عادل رشيد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10035

202052175027

مروه يشار اكبر عسكر

تطبيقي ثانوية ايبك يولو للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10036

202052132012

منار علي حسين فتحي

تطبيقي ثانوية الجمهورية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10037

202051305008

بالل مهدي حميد محمد

تطبيقي اعدادية الشورجة للبنين  -كردية

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10038

202051057003

أحمد قاسم مجيد حميد

تطبيقي ثانوية العرفان للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10039

202052175006

افنان موفق عبد الوهاب شمس الدين

تطبيقي ثانوية ايبك يولو للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10040

202051261017

سعيد ماهر شهاب محمد

تطبيقي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10041

282051151206

حسن علي شرهان حميد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10042

202051006062

يوسف رعد رشيد عباس

تطبيقي اعدادية الصدر للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10043

202051377022

ايوب هيوا محمد عبد هللا

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10044

212051205004

عثمان جاسم محمد شكر

تطبيقي ثانوية حمرين للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

صفحة  324من 567
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10045

202051312005

أرام خالد محمد جوامير
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 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10046

212051009012

رسول حميد وهيب خلف

تطبيقي اعدادية جلوالء للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10047

202052382015

تارا فرمان عبد الكريم وادي

تطبيقي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10048

202052396013

نوردان فاضل علي عباس

تطبيقي ثانوية المسرة المسائية للبنات  -تركماني

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10049

212051009022

علي حسن مالك صادق

تطبيقي اعدادية جلوالء للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10050

202051309036

وه شه ن عمر علي امين

تطبيقي ثانوية روناكي للبنين دراسة كردية

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10051

202051377065

علي فتاح محمد خضر

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10052

202051303066

هارون نجم خضر شريف

تطبيقي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10053

202051304110

يوسف عمر محمد درويش

تطبيقي اعدادية كوردستان للبنين  -دراسة كردية

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10054

122051030081

علي حسن علي حسين

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10055

202051377116

ميركو جوهر نادر قادر

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10056

202051377001

ئارام هادي محي الدين احمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10057

202051402011

محمد فتح هللا محمدشكر فرج

تطبيقي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10058

132051030087

محمد صالح مكي عبد الرزاق احمد

تطبيقي اعدادية السياب للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10059

202051377084

محمد بدرخان علي عبيد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10060

172051028017

احمد وعد محمد عمر

تطبيقي اعدادية الصديق للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10061

202051048086

يوسف كامران حمه خورشيد كاكه مند

تطبيقي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10062

202051391001

ابراهيم سمير نور الدين رشيد

تطبيقي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10063

202052395013

ايه رضوان ويس محمود

تطبيقي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10064

202051377099

محمد عدنان عبد الرحمن نوري

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10065

182051081003

العوام مزهر يونس عويد

تطبيقي ثانوية آشور للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10066

182051291002

احمد نعمه عالوي مصطفى

تطبيقي ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطة

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10067

202052134043

نبأ خليل حسين علي

تطبيقي ثانوية اليقظة للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10068

312051070055

عيسى جبار جمعه صالح

تطبيقي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10069

202051300006

يونس صدام جالل محمد علي

تطبيقي ثانوية رايات للبنين -دراسة كردية

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10070

202051001038

عبد الرحمن وليد احمد كريم

تطبيقي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10071

182051089044

مهيب هالل حمود قشوة

تطبيقي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك

10072

202042255009

عذراء طه حمود منوخ

احيائي ثانوية الزاب المسائية المختلطة

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10073

182041339054

محمد بشير احمد محمد

احيائي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10074

202042261014

نهايه محمد عدوان ابراهيم

احيائي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10075

182042339009

زمن ادريس حمد خلف

احيائي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة
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 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10076

182042270013

شيماء علي جاسم محمد

احيائي ثانوية سومر للبنات

10077

182042164027

عبير عبد الغني محمد شالل

احيائي ثانوية عين زالة للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10078

202041253040

ضياء محمد دليان مهوس

احيائي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10079

202041261009

احمد شهاب احمد غضبان

احيائي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10080

202041259148

عبد هللا إدريس ذياب جدي

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10081

202041209001

ابراهيم نعمة وكاع علي

احيائي اعدادية المنزلة المختلطة

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10082

202052250002

انوار محمود رمضان عبيد

تطبيقي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10083

202051255038

محمود نجم عبد هللا محمود

تطبيقي ثانوية الزاب المسائية المختلطة

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10084

202051250001

اثير عثمان جاد هللا حمد

تطبيقي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10085

202051261016

سالم خلف خضر جاسم

تطبيقي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10086

202051204011

محمود شاكر عطيه ياسين

تطبيقي ثانوية اشبيلية المختلطة

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10087

202051074013

علي عمر محمد نوري صمد

تطبيقي ثانوية بارالق للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10088

202051283009

عبد الرحيم حاتم حسين عالوي

تطبيقي ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربية

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10089

202051253006

احمد محمد خضر حمود

تطبيقي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10090

202051250031

عارف عزيز احمد عزيز

تطبيقي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة

10091

182042238025

سميه جمعه سبتي جمعه

احيائي ثانوية النور للبنات

 453.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10092

182042242036

بنان علي امجد صالح

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 373.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10093

182041044033

علي حسين جاسم حسن

احيائي ثانوية السالم للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10094

182042336006

اشجان باسم سالم حماد

احيائي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10095

182041006081

عباس محمود فنر فياض

احيائي اعدادية بلد للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10096

182042220008

ليلى عطا هندي ابراهيم

احيائي ثانوية الجاحظ للبنات

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10097

182041124017

محمد عدي صالح محمد

احيائي ثانوية العادل المختلطة

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10098

182041351016

فهد ضرغام شياع حمود

احيائي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10099

312042052025

نور علي بهجت شاكر

احيائي ثانوية الصديق للبنات

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10100

182042172015

تبارك عالء مزعل طالب

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10101

182042270022

هدى غنام حمد صالح

احيائي ثانوية سومر للبنات

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10102

182042186011

بسمة احمد رجب احمد

احيائي ثانوية ميسلون للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10103

182042207017

وفاء عياش جاسم حمود

احيائي ثانوية العذراء للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10104

182041073024

محمد عبد الجبار عبد الستار جاسم

احيائي اعدادية ابن المعتم للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10105

182042200021

هبه مويد بدري محمود

احيائي ثانوية نازك المالئكة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10106

182042210010

سوسن نوري خزعل صالح

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)
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10107

182042240028

غسق فوزي جاسم صالح

احيائي اعدادية الرحمة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10108

182041331019

عبد اللطيف ضاري حسين خلف

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10109

182042332002

االء خليل ابراهيم محميد

احيائي ثانوية بيجي المسائية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10110

182041095008

عمر سالم عبد هللا حسين

احيائي اعدادية الملوية المختلطة

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10111

172042314053

فاطمة محسن الياس خضر

احيائي اعدادية سومر للبنات

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10112

182042093014

سمر حاجم محمد شهاب

احيائي ثانوية دار السالم المختلطة

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10113

182041331018

عبد القادر داره جاسم حسن

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10114

182041351026

وضاح منذر ابراهيم سليمان

احيائي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10115

182042255012

بنين صالح حتروش شحاذه

احيائي اعدادية االسحاقي للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10116

122041045041

علي محمد محمود شهاب

احيائي ثانوية مالك بن انس للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10117

312042081148

مريم جاسم محمد عباس

احيائي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10118

182042162008

رسل طامي جاسم حمد

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10119

182041343013

حمزة عماد حمزة عبد الرزاق

احيائي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10120

132041010049

سلطان سعد مزاحم معروف

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10121

182041059030

الدن ظاهر مهدي مطر

احيائي اعدادية الحضارة للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10122

182042144005

ايناس محمود مهدي موسى

احيائي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10123

182041129004

سجاد كنعان احمد كاظم

احيائي ثانوية اليرموك للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10124

182041021015

حسين هادي نامس أنصيف

احيائي إعدادية الفرقان للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10125

182041335007

احمد عباس عواد عبد هللا

احيائي اعدادية النهضة المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10126

182042170033

رسل عاصم علوان حسين

احيائي ثانوية العلم للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10127

182041059038

محمد نافع شجاع حربي

احيائي اعدادية الحضارة للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10128

182041041047

محمد طالل ساكت خليف

احيائي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10129

182042348004

عواطف سلمان احمد خليفه

احيائي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10130

182041293012

عكاب نجم عبود حميد

احيائي ثانوية دار العلم المختلطة

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10131

182042273008

ريام كريم احمد حبيب

احيائي ثانوية الشهيد وائل للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10132

182041021011

اوراس خلف محمد محمد

احيائي إعدادية الفرقان للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10133

182042340012

رؤى زيد علي احمد

احيائي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10134

182041040002

احمد حيدر كوان نصيف

احيائي اعدادية عمر المختار للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10135

182041073011

عبد الحميد الزم حميد حمد

احيائي اعدادية ابن المعتم للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10136

182041361036

قصي ابراهيم علي حسين

احيائي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10137

182042348003

داليا فرحان محسن غضيب

احيائي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)
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 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10138

182041040036

محمد سعيد نجم هالل

احيائي اعدادية عمر المختار للبنين

10139

182042189028

قبس جمال لطيف محيميد

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10140

182041047023

قيصر يونس نواف نعمه

احيائي اعدادية االسحاقي للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10141

182042136004

حنان عبد الرزاق نايف محمود

احيائي ثانوية العلم االهلية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10142

182041008005

اكرم غني صالح خلف

احيائي ثانوية ابن االثير للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10143

182042186037

سحر مزهر محمود مصطفى

احيائي ثانوية ميسلون للبنات

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10144

182042332027

منى يوسف صالح شيخ

احيائي ثانوية بيجي المسائية

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10145

182051030009

محمد محمود ياسين عبود

تطبيقي ثانوية االرتقاء األهلية للبنين

 370.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10146

182051361018

علي خلف ابراهيم خرشيد

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 365.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10147

182052177019

هند سعد صبار عطيه

تطبيقي ثانوية بيجي للبنات

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10148

182052343017

هند عبد اللطيف محيي قدوري

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10149

182051361010

دحام ضياء دحام مطلك

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10150

182051007010

ايمن اسامه خلف جاسم

تطبيقي اعدادية بيجي للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10151

182051021016

سيف الدين برزان محمود باش

تطبيقي إعدادية الفرقان للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10152

182051073022

عبد الرزاق محمد كردي ديرس

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10153

182052227004

رفل احمد جاسم محمد

تطبيقي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10154

182052197004

بشرى نجم درويش خلف

تطبيقي اعدادية الغساسنة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10155

182052374009

براء محمود محمد داود

تطبيقي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10156

182051005018

عبد العزيز جاسم حاتم جامل

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10157

182051073014

زياد حمد محمد طه

تطبيقي اعدادية ابن المعتم للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10158

182051343036

محمود فايق عزت لطيف

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10159

182051029027

ناجي محمود ناجي كاطع

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10160

182051005024

عبد هللا وليد احمد صالح

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10161

182052373003

ايمان ميسر حمدان صحن

تطبيقي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10162

182051070097

مصطفى كمال حسين علوان

تطبيقي اعدادية الزبير بن العوام للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10163

182051044032

محمد خميس جاسم محمد

تطبيقي ثانوية السالم للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10164

182051002021

حسام كمال طايس محمود

تطبيقي اعدادية الخطيب للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10165

182051002034

طالل خالد عبد العزيز لطيف

تطبيقي اعدادية الخطيب للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10166

182051024021

عبد هللا ماهر ابراهيم نايف

تطبيقي ثانويه المحزم للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10167

312051070074

محمد عبد عناد عيدان

تطبيقي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10168

182051331008

حسين حمد صالح قدوري

تطبيقي ثانوية الضلوعية المسائية

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)
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 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10170

182052242055

نور صباح حسين مطر

تطبيقي اعدادية اسماء للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10171

162051357092

حسن غسان عدنان نجم

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10172

202051377058

عباس محمد عبد هللا احمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10173

182052347010

فاتن واثق احمد حمزة

تطبيقي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10174

182052237021

مريم عيسى حمد شهاب

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10175

182051351017

قابيل مدحت محمد علوان

تطبيقي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10176

182052348003

مريم حميد تركي صالح

تطبيقي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10177

182052401018

مريم عمر مهدي صالح

تطبيقي الخارجيات

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10178

182051033006

اسامه عبد الباسط حميد خضير

تطبيقي ثانوية سامراء االولى للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)

10179

172041112021

صدام علي عائد عويد

احيائي اعدادية ربيعة للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10180

112042149024

رقيه أحمد عبد االمير عبود

احيائي ثانوية اقرأ االهلية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10181

112041200060

فنر احمد سالم شريف

احيائي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10182

172042362038

ساره محمد صالح زرزور

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10183

172051351784

يوسف ضياء سعيد قاسم

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10184

172051115012

عبد هللا فواز الياس ظاهر

تطبيقي اعدادية العياضية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10185

172052361003

سراب عدنان يوسف احمد

تطبيقي ثانوية العياضية المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10186

172051005019

صكر محمد نجم ابراهيم

تطبيقي اعدادية عمر بن الخطاب للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10187

172051400010

توفيق محفوظ دريع محمد

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10188

172052235026

منار محمد علي حميد

تطبيقي اعدادية الفاو للبنات

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10189

172051351755

وسام رضوان خير هللا عبد هللا

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10190

172051364029

يحيى ذنون يونس خليل

تطبيقي ثانوية المنار المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10191

172052301029

سبأ عالء خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية مؤتة للبنات

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10192

172051025041

ماجد سعد احمد علي

تطبيقي اعدادية الراية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10193

172051400012

حازم محمد قاسم حسون

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10194

182051029026

مصطفى عمر محمد مخلف

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10195

262051020026

علي شاكر سيف مطشر

تطبيقي اعدادية دجلة للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10196

232051400066

مجباس كاظم سعدون جمر

تطبيقي الخارجيون

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10197

162051352100

سجاد حازم عبد الكريم صدام

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10198

162051021012

حيدر هاشم وحيد حسين

تطبيقي اعدادية االمام الحسين للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10199

172051026059

عمر محمد شاكر محمد

تطبيقي اعدادية االمجاد للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل
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تطبيقي اعدادية ديالى للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10201

222051363027

علي محمد مركب ساير

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10202

242051036071

مرتضى ستار جبار حافظ

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10203

162052281005

زينب قتيبه جاسب عبد الجليل

تطبيقي ثانوية االلباب االهلية للبنات

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10204

172052071002

فرح سعيد نوري جوزيف

تطبيقي ثانوية كرمليس للبنين

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10205

232051007101

مهيمن عبد الكريم رشيد عبد الحسين

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10206

162051365040

حسن لؤي عبد الرؤوف عسكر

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10207

202051309006

اكام سركوت حمه غريب كريم

تطبيقي ثانوية روناكي للبنين دراسة كردية

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10208

132051256026

علي عامر مزهر ياسين

تطبيقي ثانوية االندلس المسائية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10209

202051259223

مرتضى علي شكور حمد

تطبيقي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10210

252051150168

مجتبى ياس خضير عبيس

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل

10211

202042147011

هيفاء رمضان احمد محمد

احيائي اعدادية الحويجة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10212

232041069040

كرار ناظم زغير شمران

احيائي ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10213

252042070162

فاطمه حسين محمد منشد

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10214

201951208008

محمد جمال احمد ياسين

تطبيقي ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطة

 370.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10215

202051005045

محمد اردال حسين علي

تطبيقي اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10216

202052395030

فاطمه عدنان يوسف فتاح

تطبيقي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10217

122051032068

كرار حيدر عباس عزيز

تطبيقي اعدادية الشروق للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10218

202051302072

معاذ خالد عبد الرحمن رشيد

تطبيقي اعدادية آزادي للبنين -دراسة كردية

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10219

182051014027

همام ابراهيم مهدي صالح

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10220

132052099014

رنين ضياء عباس هامل

تطبيقي ثانوية الفوز للبنات

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10221

162051358142

علي طه صالح نور

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10222

232051018015

حمزه غاوي مويل غايب

تطبيقي ثانوية الدستور للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10223

262052109030

فاطمه حبيب كريم رشيد

تطبيقي اعدادية اليسر للبنات

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

10224

172021351530

مصطفى عوض عبد هللا حسن

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10225

182021004036

عبد حمود عيسى مطر

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10226

172022357137

زينب سعد سعيد محمود

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10227

172021351421

محمد داود سالم محمد سعيد

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10228

172021028025

عبد الرحمن عادل عز الدين نظام

ادبي اعدادية الصديق للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10229

172022403154

مها صبحي خضير احمد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10230

312022038010

ريان محمد امين احمد وهب

ادبي ثانوية سيوان للبنات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل
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10231

172021121001

ابراهيم عادل حسن علو

ادبي اعدادية الجزيرة للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10232

172021351072

ازهر عبد الكريم عزيز قاسم

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10233

172021067031

محمد يوسف سلطان حسن

ادبي اعدادية برطلة للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10234

172021400039

اياد خضر علي محمد

ادبي الخارجيون  -ايمن

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10235

172021144029

فاروق عمر محمد احمد

ادبي اعدادية الشافعي للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10236

172022290031

سارة خالد عبد حسن

ادبي اعدادية الزهور للبنات

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10237

172022357083

دعاء فارس عزيز محمد

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10238

172021067027

محمد سالم حسن صالح

ادبي اعدادية برطلة للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10239

172021015022

عمر سمير سليمان احمد

ادبي اعدادية الزهور للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10240

172021114035

ليث صالح محمود محمد

ادبي اعدادية البرغلية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10241

172022362017

ضحى عواد جمعة احمد

ادبي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10242

172021351212

صهيب عبد السالم خورشيد سعيد

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10243

172022403063

رحمة همام مدحت جرجيس

ادبي الخارجيات  -ايسر

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10244

172022403019

االء حامد محمود عبد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10245

172022357021

اسراء حازم علي جاسم

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10246

312021070074

محمد جالل محمد عمر

ادبي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10247

172021024012

عبد الرحمن احمد انيس يونس

ادبي اعدادية المستقبل للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10248

172021400059

حمود ياسين محمود ياسين

ادبي الخارجيون  -ايمن

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10249

332022041003

امل علي قادر محمد

ادبي ثانوية ياسا للبنات للنازحين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10250

172021351289

عزيز خضر علي محمد

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10251

172021008012

سعود سعد محمد صالح حسين

ادبي االعدادية الشرقية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10252

172021113005

صطام علي عائد عويد

ادبي ثانوية شمر عجيل للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10253

332021060001

ايمن كمال مراد ملكو

ادبي ثانوية قادية المختلطة للنازحين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10254

312021009019

عبد الباسط انور عبد هللا ناصر

ادبي اعدادية االمين للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10255

172022280015

لمى صالح عبودي حسن

ادبي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10256

172021083025

مصطفى حميد يونس مرشو

ادبي ثانوية بعويزة للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10257

172021402109

فاضل عباس محمد ابراهيم

ادبي الخارجيون  -ايسر

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10258

172022231004

أميره موفق محمد احمد

ادبي اعدادية قرطبة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10259

172021224020

مصطفى يونس محو حامو

ادبي اعدادية االخوة للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10260

172021015027

محمد بشار عبد الحكيم محمود

ادبي اعدادية الزهور للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10261

172021010011

عبد الرحمن بسام خالد عبد العزيز

ادبي اعدادية ابي تمام للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  331من 567
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10262

172021142003

اسماعيل محمد علي اسماعيل

ادبي اعدادية ابن البيطار للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10263

332022063002

ايمان خيرو حمد عزيز

ادبي ثانوية كبرتو المختلطة للنازحين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10264

172021351105

ايهم بسام محمد شاكر

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10265

312022081021

رهف غزوان ربيع محمد

ادبي ثانوية حمرين المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10266

172021351021

احمد رافع نجم عبد هللا

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10267

172022281007

سجى ساير محمد اسماعيل

ادبي اعدادية الرسالة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10268

172022371063

مروه مروان محمد صبحي يحيى

ادبي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10269

252021024207

فضل حيدر صباح هاشم

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10270

172021178010

حسين سليمان مصطفى رضى

ادبي اعدادية الصادق االمين للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10271

172021351026

احمد سعيد جربوع سليمان

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10272

172021103022

محمد صالح محمد بلو

ادبي اعدادية زمار للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10273

172021144011

سيف بسام ذنون يونس

ادبي اعدادية الشافعي للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10274

172021400115

طه عبدالسالم محمد حسين

ادبي الخارجيون  -ايمن

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10275

292021400083

علي موازي عبد جساب

ادبي الخارجيون

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10276

172022297028

فرح محمود محمد علي احمد

ادبي اعدادية اشبيلية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10277

172021144036

محمد غانم هاشم يونس

ادبي اعدادية الشافعي للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10278

172022354005

زينب محمد زكي يونس حيدر

ادبي ثانوية الفجر العربي المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10279

172022357052

ايناس يحيى ايوب عبد الرحيم

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10280

172021400071

راكان ميرزا بكر خلف

ادبي الخارجيون  -ايمن

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10281

172022261017

منار عبد الستار عبد القادر عبد هللا

ادبي اعدادية تلعفر للبنات

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10282

172021126014

غزوان زهران زامل عون الدين

ادبي اعدادية الشهيد حسين درويش للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10283

172021351042

احمد فارس خليل نايف

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10284

172022371036

ريم سعيد احمد ثالج

ادبي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10285

172022278004

بشرى عبد الرحمن عبد الحميد حسين

ادبي ثانوية وانه للبنات

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10286

172021026003

احمد تحسين محمد علي حسين

ادبي اعدادية االمجاد للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10287

172022305022

مروه طارق محسن عبد الحميد

ادبي اعدادية نسيبة االنصارية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10288

172021084034

علي نوري حسن محمد

ادبي اعدادية تلكيف للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10289

172021028017

ريان عبد الستار فتحي محمد

ادبي اعدادية الصديق للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10290

172021351241

عبد الرحمن غسان خليل ابراهيم

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10291

172022258005

دعاء كمال عبد هللا حسن

ادبي اعدادية عين سفني للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10292

172022357208

مريم احمد حسن احمد

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  332من 567
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ادبي اعدادية زينب للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10294

172021351179

زيد عامر محمد يحيى

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10295

172021065017

يونس حسن محمود ولي

ادبي ثانوية بازوايا للبنين

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10296

172021366005

احمد خضير حامد مالو

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10297

232022077023

مسره عادل اعالن حنتوش

ادبي اعدادية الغساسنة للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10298

172021178014

زمن زكي محمد يونس مصطفى

ادبي اعدادية الصادق االمين للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10299

232021043051

كرار حيدر صبري جابر

ادبي اعدادية الجزائر للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10300

182021008010

عبد الملك عبد هللا خليل خضر

ادبي ثانوية ابن االثير للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10301

332022063010

سميره برجس ميشو رشو

ادبي ثانوية كبرتو المختلطة للنازحين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10302

172021351599

يوسف عمار يوسف سعيد

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10303

172021350224

مهند ذنون صالح عبد هللا

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10304

172021224010

علي جان زيدان عبد الحسين مرتضى

ادبي اعدادية االخوة للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10305

172021351339

عمر مقداد الياس خضر

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10306

172021351257

عبد هللا انيس خليل ابراهيم

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10307

172022261003

حسيبة عصام عباس محمد ياسين

ادبي اعدادية تلعفر للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10308

172022315023

عبير عماد عبد الكريم محمد

ادبي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10309

332021063011

عمران بابير محمود حسن

ادبي ثانوية كبرتو المختلطة للنازحين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10310

172022267006

ايمان فاضل محمود دعبول

ادبي ثانوية الفراتين للبنات

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10311

172021025052

محمود عبد الكريم شاكر محمد بشير

ادبي اعدادية الراية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10312

172021362033

محمد علي صالح محمد

ادبي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10313

172021121004

جاسم محمد طاهر عيسى محمد

ادبي اعدادية الجزيرة للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10314

172022290051

مروه نبيل ذنون يونس

ادبي اعدادية الزهور للبنات

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10315

172021351290

عالء احمد رمضان محمد

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10316

182021125009

خلف حميد محمود حدري

ادبي ثانوية غرناطة للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10317

171921042016

عبد الحكيم حامد موسى صالح

ادبي اعدادية القيارة للبنين

 388.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10318

172022251011

رحمه احمد راشد حسن

ادبي اعدادية الرشيدية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10319

172021350228

موسى نصير مصعب رشيد

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10320

172021084026

سنان المان محمود طه

ادبي اعدادية تلكيف للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10321

172021351293

علي باسم محمد يحيى

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10322

172021350124

علي فارس ياسين قاسم

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10323

172022274025

منار سليم خلف محمود

ادبي اعدادية ابن االثير للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  333من 567
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10324

142022111052

نور سعد كطيف مطلك

ادبي اعدادية الكرامة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10325

172022280016

مريم عبد الكريم فاضل عبد هللا

ادبي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10326

212021038020

بكر خالد احمد عبود

ادبي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10327

172022315031

هدى فارس محمد حسن

ادبي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10328

332022040043

ناهدة عمر خليل محو

ادبي اعدادية ام الربيعين للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10329

172021012039

مروان زياد شكر محمود

ادبي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10330

172021366019

ايمن ظاهر عبد اللطيف حسين

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10331

172021351474

محمد مزاحم سعيد محمد علي

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10332

172022301036

يمامة محمد عنبر محمد

ادبي اعدادية مؤتة للبنات

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10333

172021402167

مهند ابراهيم حسين بلو

ادبي الخارجيون  -ايسر

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10334

172021402181

يوسف ولي علي حيدر

ادبي الخارجيون  -ايسر

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10335

182022199010

منار فتاح عبد هللا محمد

ادبي ثانوية الفجر الجديد للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10336

292021014142

نور احمد صاحب كاظم

ادبي اعدادية عين الحياة للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10337

172021223008

عمر ماهر عويد سعيد

ادبي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10338

172021400058

حماد زغات مسهوج غدير

ادبي الخارجيون  -ايمن

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10339

172022371050

ضحى محمد فخري خسرو

ادبي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10340

172021350047

حسام فؤاد يونس حمودي

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10341

212022098048

وفاء جالل ابراهيم محمود

ادبي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10342

172022301004

اية ممدوح حميد رشيد

ادبي اعدادية مؤتة للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10343

172022290008

ايالف محمد قاسم محمد

ادبي اعدادية الزهور للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10344

322022025002

رزان سعد ناصر بدران

ادبي ثانوية الياسمين للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10345

172021351322

عمار عبد هللا عبد حسين

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10346

172021027010

تغلب احمد محمد حسن

ادبي اعدادية النيل للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10347

182021337043

فرحان فائز رمضان ابراهيم

ادبي ثانوية الريف المسائية

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10348

172021015016

عامر هشام سعيد عبد

ادبي اعدادية الزهور للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10349

112021189067

عثمان زهير عبد حسن

ادبي ثانوية القرطاس االدبية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10350

112021206065

ميثم عمار اسماعيل قدوري

ادبي ثانوية النيل المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10351

202022282029

ايالف عياض حسن علي

ادبي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10352

182021010011

حسين احمد حسين احمد

ادبي اعدادية ابن كثير للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10353

172021351391

مؤمن اكرم الياس خضر

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10354

172022278005

جيهان حسين حسن خلف

ادبي ثانوية وانه للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  334من 567
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 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

ادبي اعدادية مؤتة للبنات

10356

232021255022

حسن فخري عمران حسن

ادبي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10357

152021017079

عبد هللا صباح خلف شندي

ادبي اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10358

182021125027

وعد رفاعي علي احمد

ادبي ثانوية غرناطة للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10359

172021402016

اسامة خليل ابراهيم احمد

ادبي الخارجيون  -ايسر

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10360

172022357033

االء عبد هللا رجاء أشويت

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10361

172021351467

محمد قصي سعد هللا محمد علي

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10362

182022340006

براءه فرحان شرقي حمد

ادبي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10363

312021070042

شداد محمد عبد الوهاب عبد الرزاق

ادبي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10364

172021027039

كرم عدي صباح عبد الرزاق

ادبي اعدادية النيل للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10365

172021366045

عبد الرحمن علي رشيد طابور

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10366

172021350123

علي عبد المنعم زكريا جنيد

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10367

122022116012

دعاء عباس فاضل علوان

ادبي ثانوية االخيضر للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10368

232021181028

مصطفى صادق جبوري جاسم

ادبي ثانوية النهروان المختلطة

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10369

332042070054

شاهه احمد قاسم خدر

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 378.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10370

172042371066

بتول عبد الكريم حسين حمادي

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 368.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10371

172042371313

وجدان خلف محمود احمد

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10372

332041070029

دلشاد خلف مراد علي

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10373

172042353064

مريم عدنان علي الياس

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10374

172041364029

طه حسين مصطفى حسين

احيائي ثانوية المنار المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10375

172042244002

اسماء غازي سلطان طه

احيائي اعدادية بعشيقة للبنات

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10376

172041018171

محمد كنعان سالم فرج

احيائي اعدادية سارية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10377

172042279002

آمنة صالح احمد عبوي

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10378

112041210033

عبد الرحمن مشتاق إدريس جاسم

احيائي ثانوية زبيدات المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10379

172042286148

ساره نشوان يونس جاسم

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10380

172042149033

نهار سعيد قاسم ميرو

احيائي ثانوية العراق الثانية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10381

172042357796

نور ابراهيم محمد علي ابراهيم

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10382

332042052046

فيان صالح مراد عيدو

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10383

331942050001

بريفان شوكت سليمان محمد

احيائي ثانوية فايدة المختلطة للنازحين

 414.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10384

182041337035

عبد الرزاق صحن عبد هللا احمد

احيائي ثانوية الريف المسائية

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10385

172042348043

سوزان ملكو كلي ابراهيم

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  335من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

10386

332042051067

غزاله كوران مراد بشار

الفرع

المدرسة

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

المجموع

القبول المركزي

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10387

332042056053

شعله حيدر مراد كصب

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10388

332042051021

جيالن خضر خلف اصالن

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10389

172041351015

ابراهيم نكتل عزيز عمران

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10390

172042357517

سكينه كمال حازم حسين

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10391

172042317015

رحاب احمد خضر عبد هللا

احيائي ثانوية المأمون للبنات

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10392

172042269026

زهراء محمود طه اسماعيل

احيائي ثانوية الموفقية للبنات

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10393

332042052027

رغده خالد سليمان مراد

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10394

332042052056

مهور جالل صبري عمر

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10395

182042354016

سلوى نزار جالل جبار

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10396

172042102005

زينة خديده خلف رشو

احيائي ثانوية مهد للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10397

172042401021

تماره محمود عبدهللا مناع

احيائي الخارجيات  -ايمن

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10398

172042304003

الهام عبد السالم حميد يحيى

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10399

172042357556

شهرزاد نوزت عزيز صالح

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10400

172042245035

ريحان قوال بركات قولو

احيائي ثانوية بحزاني للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10401

172042300035

زينه سامر الفي امين

احيائي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10402

332042043014

ساهره رشيد كريم عزو

احيائي ثانوية األخوة للبنات  -للنازحين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10403

172042304025

ليلى ابراهيم تقي خضر

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10404

172041402021

ايهاب سالم خليل جمعة

احيائي الخارجيون  -ايسر

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10405

172041147043

يوسف بسام سالم يوسف

احيائي اعدادية اشور للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10406

312042039012

ضحى اسعد مجيد سفر

احيائي ثانوية شايسته للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10407

172042357564

شيماء رضوان مرتضى احمد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10408

332042070010

امينه عزام هاشم محمد

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10409

172042304005

اميرة احمد علي شحاذة

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10410

172042403017

اسماء مال هللا جاسم محمد

احيائي الخارجيات  -ايسر

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10411

172042357819

نور صالح محمود رجب

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10412

172041017201

محمود محمد عبد الحميد محمد

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10413

182042243037

داليا احمد حسين محمد

احيائي ثانوية آشور للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10414

172041011213

هاشم بشار هاشم خليل

احيائي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10415

172041400151

مروان طارق محمدعلي خضر

احيائي الخارجيون  -ايمن

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10416

172041402071

علي عوده كورز صياح

احيائي الخارجيون  -ايسر

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  336من 567
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 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

10418

172041009032

محمد جاسم محمد خلف

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10419

332041058009

وسام زيدان يوسف مجيد

احيائي ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحين

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10420

172042401056

شيماء حازم محمدنور محمدصالح

احيائي الخارجيات  -ايمن

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10421

172042348049

غالية خلف الياس حسن

احيائي ثانوية سنوني المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10422

172041351760

محمود حسن احمد حسين

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10423

171942261072

شيماء حسين محمد حسين

احيائي اعدادية تلعفر للبنات

 398.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10424

172041351274

ريان عدنان عباس رشيد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10425

332042023006

باسمه تالو جردو ناصر

احيائي ثانوية بيرسفي  1المختلطة للنازحين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10426

172042357687

كفى ياسين محمد قاسم

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10427

172042279062

هاجر محمد خضر حيدر

احيائي ثانوية الثورة للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10428

172041124016

انصاف غائب فاضل عباس

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10429

332042056085

هديه برجس سعدو محما

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10430

172042357046

اسراء المصطفى يونس عباس هالل

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10431

172042357816

نور سعد عمر خطاب

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10432

172042237005

اسراء علي جاسم محمد

احيائي اعدادية اليمن للبنات

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10433

332041060005

جميل حسن ابراهيم علو

احيائي ثانوية قادية المختلطة للنازحين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10434

312041005008

محمد شهاب طاهر عجاج

احيائي ثانوية الوفاء للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10435

112042116033

مريم عبد الكريم عبد الهادي عيسى

احيائي ثانوية مؤتة للبنات

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10436

332041058010

وعد زيدان حسين بكر

احيائي ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10437

172041178028

حسن علي محمد صابر علي

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10438

332042069016

طوافه صالح خلف قاسم

احيائي ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10439

172042302088

مروه هشام هاني يونس

احيائي اعدادية حمص للبنات

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10440

332042070043

زهراء معصوم عبد الرحمن نجم الدين

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10441

172042357015

آمنه قتيبه عبد الكريم سعيد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10442

172042357798

نور احمد عثمان محمد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10443

172042290122

سميرة قتيبة محمد جالل خليل

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10444

332042070044

زينب احمد حجي قطاس

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10445

332041001065

عبد هللا عقيل جاسم فارس

احيائي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10446

172042353005

اسماء عبد الرحمن ابراهيم مصطفى

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10447

332041070094

ملحم بركات خلف حسن

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  337من 567
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 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10448

172042236046

فاطمه محمد سليم يونس علي

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

10449

312042063022

ايه سالم سليمان محمد

احيائي ثانوية النا االهلية المختلطة

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10450

172042247008

ديانا سعد نوح حنا

احيائي اعدادية مريم العذراء للبنات

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10451

172041402013

احمد محمود عبيد حساني

احيائي الخارجيون  -ايسر

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10452

332041052051

صالح نوري خزيم صالح

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10453

172041020030

بارق غازي فيصل خضير

احيائي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10454

172042235134

نور مهدي صالح حسن

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10455

332042060025

سوزان سعيد احمد علي

احيائي ثانوية قادية المختلطة للنازحين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10456

172051124067

ياسر يعقوب يوسف محمد

تطبيقي اعدادية الفرقان للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10457

172052231011

رهام فراس خشمان عليوي

تطبيقي اعدادية قرطبة للبنات

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10458

172052371043

شهد طلب شهاب احمد

تطبيقي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10459

192051019074

محمود عبد الرحمن احمد محمد

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10460

172051351256

سفيان احمد حسن خليفه

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10461

172052252006

حمدية محمد باقر قاسم حسين

تطبيقي اعدادية المحمرة للبنات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10462

172051144020

سعد عجيل صالح محمد

تطبيقي اعدادية الشافعي للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10463

172051124046

محمد صباح مختار خضر

تطبيقي اعدادية الفرقان للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10464

172051402044

ليث اندراوس صموئيل حنا

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10465

312051070092

هيثم الياس عبد الياس

تطبيقي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10466

172052403001

اثار محمد صديق حمدي

تطبيقي الخارجيات  -ايسر

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10467

172052295001

ايه محمود علي عثمان

تطبيقي اعدادية صفية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10468

172051017135

مشعل خزعل مزعل مصطفى

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10469

172051351137

بدر الدين محمود قاسم حمودي

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10470

172051400032

عبدالوهاب جمال حسن يوسف

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10471

172052361002

زينه عادل حسين محمد علي

تطبيقي ثانوية العياضية المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10472

172051142017

مصطفى صباح عزيز محمد

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10473

202052382043

شيماء كريم محمد كريم

تطبيقي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10474

172051124039

كرار محمد علي جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الفرقان للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10475

172051402013

حسين إبراهيم حسين جاسم

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10476

172052371039

سجى سعد محمد غضبان

تطبيقي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10477

171951015071

طه هاني طه سليمان

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 396.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10478

172052357173

فاطمه سالم مامو احمد

تطبيقي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

صفحة  338من 567
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 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

تطبيقي اعدادية اشور للبنين

10480

172051400028

عبدالحكيم سليمان بالل احمد

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10481

171952294027

رحمة عبد الحكيم محمد شريف عبد هللا

تطبيقي اعدادية الطالئع للبنات

 389.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10482

172051369029

وليد نوري عبد هللا عنتر

تطبيقي ثانوية زمار المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10483

332052038010

نورا رمضان رشيد سليم

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10484

172051351203

خلدون عمار محمد محمود

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10485

172052371065

نور محمد جاسم محمد

تطبيقي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10486

172051100006

مصطفى عبدالكريم عبدالفتاح محمود

تطبيقي ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10487

172052290034

صفا فارس زكي امين

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10488

172051011108

مهند يعرب اسماعيل عبد هللا

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10489

182052214011

منار حميد مصلح مهدي

تطبيقي ثانوية النابغة الذبياني للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10490

172051015026

عبد الرحمن بسام وعد هللا سلطان

تطبيقي اعدادية الزهور للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10491

172051025035

عمر نشوان صالح خطاب

تطبيقي اعدادية الراية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل

10492

172021402062

سيف علي ذنون نجم

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

ادبي الخارجيون  -ايسر

10493

172021402017

اسماعيل ابراهيم خليل ابراهيم

ادبي الخارجيون  -ايسر

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10494

192021069019

ضيف هللا صالح حوران عايض

ادبي اعدادية الرطبة المركزية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10495

172021402169

نصار عبد الكريم جلود عزيز

ادبي الخارجيون  -ايسر

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10496

172021351192

سفيان عبد احمد صالح

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10497

172021402139

محمد عصام خليل ابراهيم

ادبي الخارجيون  -ايسر

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10498

172022357023

اسراء سالم جاسم حسون

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10499

172021350206

مصطفى خالد إبراهيم محمود

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10500

172021067018

عباس حمزه عباس يونس

ادبي اعدادية برطلة للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10501

172022357151

سجى ابراهيم احمد جاسم

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10502

172022357108

رسل حسن درويش حسن

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10503

172022291021

زهراء محمد عبد هللا احمد

ادبي اعدادية المربد للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10504

172021350102

عبد هللا احمد ابراهيم حسن

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10505

182021074019

علي محمد علي جمعه

ادبي ثانوية عثمان بن عفان للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10506

172021351440

محمد عبد الحميد حامد عبد هللا

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10507

172021350005

ابراهيم خليل ابراهيم سعيد

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10508

172021350103

عبد هللا اسماعيل عبد هللا خليل

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10509

172022403066

رغد جمعة عزيز عيسى

ادبي الخارجيات  -ايسر

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

صفحة  339من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

10510

212021004018

سجاد خليل ابراهيم محمد

ادبي اعدادية المركزية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10511

172021351063

احمد معاذ حسن ياسين

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10512

172021400018

احمد محمد علي محمد

ادبي الخارجيون  -ايمن

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10513

172022371066

مريم ياسين احمد عليوي

ادبي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10514

172022295008

سجى سعدون ذنون يونس

ادبي اعدادية صفية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10515

332021001010

دلشير عوني جميل خالد

ادبي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10516

172022289038

نسرين محمد احمد محمود

ادبي اعدادية االصمعي للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10517

172022357027

اسماء شهاب احمد رؤوف

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10518

172021367001

احمد محي الدين سليمان داود

ادبي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10519

152021072189

محمد صفاء صخي حسن

ادبي ثانوية بدر المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10520

172022252017

مريم حبيب يونس عباس

ادبي اعدادية المحمرة للبنات

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10521

112021028038

حيدر علي كاظم كامل حسان

ادبي اعدادية السياب للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10522

172021350073

سالم ياسر سالم محمد

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10523

172021351615

يونس عبد الخالق عمر ذنون

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10524

172021358031

يونس عبد العال يونس ابراهيم

ادبي ثانوية تلكيف المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10525

172022274006

امنه وعد هللا محمود احمد

ادبي اعدادية ابن االثير للبنات

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10526

172022314020

مريم يوسف رمضان محمد

ادبي اعدادية سومر للبنات

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10527

182021004022

زيد منير احمد محمد

ادبي اعدادية الشرقاط للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10528

292022079048

نور محمد عجه ملوح

ادبي ثانويه المصابيح للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10529

172021113013

نزهان دحام صالح حمادي

ادبي ثانوية شمر عجيل للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10530

172021224009

طه فارس عبد هللا عبد الرزاق

ادبي اعدادية االخوة للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10531

192021019013

حسام طالب محمد صالح درك

ادبي اعدادية حديثة للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10532

172022315005

تبارك شهاب احمد فرحان

ادبي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10533

172022285013

داليا رضوان صالح الدين اسماعيل

ادبي اعدادية زينب للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10534

172021350044

حارث فتحي محمد فتحي

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10535

171921178036

محمد خليل احمد علي

ادبي اعدادية الصادق االمين للبنين

 372.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10536

172021351091

انمار بسام هادي جاسم

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10537

212022290003

اسماء نادر خضر محمد

ادبي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10538

172021025004

احمد قاسم محمد عزيز

ادبي اعدادية الراية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10539

172022403150

مالك صالح مصطفى محمد

ادبي الخارجيات  -ايسر

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10540

202021030015

محمد ياسين خليل محمد

ادبي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

صفحة  340من 567
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ادبي الخارجيون  -ايمن

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10542

212022098043

نبأ سعد جميل حسن

ادبي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10543

262021019030

رسول خالد رشيد عبد الرحمن

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10544

172021020007

ايهاب احمد محمود ابراهيم

ادبي اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10545

172021351316

علي طالل حسين عساف

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10546

172022357042

انفال عبد الكريم فاضل حمادي

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10547

172021400108

صدام محمد خضر جاسم

ادبي الخارجيون  -ايمن

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10548

172021025003

ابراهيم مجول محمود ابراهيم

ادبي اعدادية الراية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10549

212021214038

محمود تحسين سعدون عبد

ادبي ثانوية تل االسمر المختلطة

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10550

122022118014

حوراء صباح حسن عبد

ادبي اعدادية العزة للبنات

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10551

211921016030

مصطفى خالد عبد هللا حسين

ادبي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 369.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10552

212021022016

عبد المقيت طارق جمال محمود

ادبي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10553

172021350157

كرار محمد عبد حسن

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10554

172021402154

مزهر منذر صديق علي

ادبي الخارجيون  -ايسر

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10555

252021038009

علوان هادي فاضل صالح

ادبي ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10556

162021099029

علي عقيل علي احمد

ادبي اعدادية األصفياء للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10557

252022081001

أراء كاظم زغير فرحان

ادبي ثانوية االكرمين للبنات

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10558

332022063001

اليفه اسماعيل خديده درويش

ادبي ثانوية كبرتو المختلطة للنازحين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10559

332021001044

مصعب علي محمد سعيد رضا

ادبي اعدادية نوروز للبنين  -للنازحين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10560

172021362050

ياسر عبد الوهاب احمد صالح

ادبي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10561

162021052060

محمد حيدر عبد المعبود عبد الصمد

ادبي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10562

232021022013

حيدر عالء نعمة عيدان

ادبي ثانوية بيروت للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10563

172022357170

ضحى صالح حسن ابراهيم

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10564

112021011083

مصطفى حبيب كاظم بشير

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10565

172021402012

احمد ماهر عبدالسالم ابراهيم

ادبي الخارجيون  -ايسر

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10566

252022056023

تهاني علوان حسون عباس

ادبي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10567

172021400238

يحيى صخر عدنان عبدالقادر

ادبي الخارجيون  -ايمن

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10568

202021314015

محمد عبد الصمد طه كوخه محمد

ادبي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10569

162021049043

عبد هللا صالح عبود غانم

ادبي اعدادية شط العرب للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10570

172021400232

وطبان جساب خلف محيميد

ادبي الخارجيون  -ايمن

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10571

272022161033

ضحى سعد سعيد دنفش

ادبي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

صفحة  341من 567
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10572

172022232013

ساره نبراس احمد محمد

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10573

292021001071

سجاد احسان عبد الخضر عليوي

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10574

162021006065

محمد قاسم عبد الواحد يوسف

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10575

172022251027

غيداء طه حسين علي

ادبي اعدادية الرشيدية للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10576

172022403116

سندس عامر ذنون صفاوي

ادبي الخارجيات  -ايسر

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10577

222021231014

نعمة عبد الحسين عكاب نعمة

ادبي ثانوية حجر بن عدي المختلطة

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10578

272021031122

علي حسين عطيه علوان

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10579

172021351442

محمد عبد الرزاق يونس زيدان

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10580

172021012024

فراس مؤيد يحيى عبد هللا

ادبي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10581

172022316003

آية حسام محمود جاسم

ادبي ثانوية الضحى للبنات

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10582

172021351330

عمر سالم ذنون يونس

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10583

172022357246

هالة اياد حمادي محمد

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10584

262022126014

اية علي جودة عمير

ادبي اعدادية مصباح الهدى للبنات

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10585

122021208003

احمد حميد جاسم حسين

ادبي ثانوية السياب المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10586

172021017017

طه قيس رعد علي

ادبي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10587

112021024045

معاذ عبد الوهاب عبد خضير

ادبي اعدادية المعراج للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10588

172021366096

معاذ طه احمد محمد

ادبي ثانوية القيارة المسائية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10589

162021015002

احمد قيس عبد الحافظ صالح

ادبي اعدادية الشهداء للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10590

242022105010

حنين نعمان مهدي راضي

ادبي ثانوية االنتصار للبنات

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10591

172022371032

رغد شاكر جميل عبد

ادبي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10592

172021126009

ظاهر محمود صالح حيتو

ادبي اعدادية الشهيد حسين درويش للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10593

172021142028

يحيى أحمد خلف محمد

ادبي اعدادية ابن البيطار للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10594

172021016014

عبد الهادي سعد صالح هادي

ادبي اعدادية أبي حنيفة للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10595

172021359008

خالص مجحم عكيل سلطان

ادبي ثانوية ربيعة المسائية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10596

112021200001

أوس قاسم فرج حمادي

ادبي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10597

112022079010

رحمة حازم صبار حايف

ادبي اعدادية هند للبنات

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10598

172022252016

لمياء حازم محمد نوري الياس

ادبي اعدادية المحمرة للبنات

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10599

162021400460

نبراس حسين عبد علي حسن

ادبي الخارجيون

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10600

232021253013

أمير ستار سليمان احمد

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10601

132022093090

مريم حيدر محبس محمد

ادبي اعدادية الثورة العربية للبنات

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10602

232021010040

كرار عبد علي جفات ثويني

ادبي اعدادية المشروع للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

صفحة  342من 567
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10603

172021351259

عبد هللا حسان عبد هللا سلطان

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10604

172021001016

مصطفى فارس محسن حامد

ادبي اعدادية خالد بن الوليد للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10605

212022178007

اشجان شهاب احمد حطي

ادبي اعدادية الطيبات للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10606

182021006029

كرار حيدر مجيد حبيب

ادبي اعدادية بلد للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10607

172021025020

عامر ابراهيم علي محمد

ادبي اعدادية الراية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10608

172021350045

حارث محمد عبد الرزاق محمد علي

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10609

172021025037

عمر عادل غانم سعيد

ادبي اعدادية الراية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10610

162022254037

فاطمة احمد علي حسين

ادبي ثانوية الشام للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10611

232021194004

حسين راضي خليبص هليل

ادبي ثانوية نابلس المختلطة

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10612

142021026056

صادق باسم محمد عبد هللا

ادبي اعدادية دار الحكمة للبنين

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10613

172021358011

سالم المان محمود طه

ادبي ثانوية تلكيف المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10614

252021008084

شبر كامل حاتم كنيوي

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10615

262021019015

جعفر رحيم محمد خليفه

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10616

262021015097

مرتضى فالح جمعه عبد

ادبي اعدادية نور المصطفى للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10617

142022081017

رسل رسول شناوه ورد

ادبي ثانوية التاخي للبنات

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10618

102021013053

محمد حازم زكي شاكر

ادبي اعدادية الخضراء للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10619

162022381066

مروة مخلص كاظم حاجم

ادبي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10620

182022235016

سلوى حسن حميد خنفر

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10621

162021353028

عباس فاضل سليم ياسين

ادبي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10622

182021021012

اشجاع خالد يونس يحيى

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10623

172021351012

احمد بسام هشام عبد القادر

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10624

232021058026

علي حسين عبيد جمعه

ادبي ثانوية مهدي البصير للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10625

192022164021

مريم احمد تركي عبد الحسن

ادبي ثانوية الرمادي للبنات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10626

172022265007

سكينه علي عبدين حسين

ادبي ثانوية بعويزة للبنات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10627

182021334082

ياسر معد ابراهيم محمد

ادبي ثانوية العلم المسائية

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10628

242021038035

عباس كاظم نعمان شمخي

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10629

262021208005

ازهر محمد افليح حسن

ادبي ثانوية النعمانية المسائية للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10630

142021001010

زكريا عبد الناصر طه صالح

ادبي ثانوية الزوراء للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10631

182021074023

محمد علي محمد حسون

ادبي ثانوية عثمان بن عفان للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10632

232021009081

علي هاشم سعد محمد

ادبي اعدادية المسيب للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10633

172021350071

زيد محمود خضير امين

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

صفحة  343من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

10634

132021006054

عبد هللا عمر عبد العزيز جاسم

ادبي اعدادية السويس للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10635

222021311004

احمد خنجر خيرهللا كريم

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10636

222021381003

باقر علي عبيد طرير

ادبي ثانوية المعارف االهلية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10637

262021013077

عابد رشدي عابد سالمه

ادبي اعدادية حلب للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10638

192022149019

هاجر تركي محمد مزعل

ادبي اعدادية جنين للبنات

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10639

222021314015

مؤمل حيدر عجيل نجيب

ادبي اعدادية الضاد المسائية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10640

242021040010

حسين صفاء محمد عباس

ادبي ثانوية الكندي للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10641

172021351450

محمد عصام عبد القادر احمد

ادبي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10642

112021027016

باقر محمد جواد كاظم

ادبي اعدادية الوركاء للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10643

202021078105

مصطفى صالح شنان حسين

ادبي اعدادية السياب للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10644

142021201278

وليد خالد نوري حسين

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10645

292022160073

عذراء حميد حسين حسون

ادبي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10646

152021008153

محمد صالح حلو موزان

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10647

212021279007

الحسنين علي شاكر صالح

ادبي ثانوية االبتهاج المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10648

232022104009

بنين علي حسين هاشم

ادبي ثانوية البتول للبنات

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10649

222021047033

حسين علي محسن جواد

ادبي اعدادية المختار للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10650

161921092002

احمد داود سالم ناصر

ادبي ثانوية المتنعمين للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10651

182021347040

سيف فليح عشوي صبيح

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10652

172022401049

ريم علي حسن خليفة

ادبي الخارجيات  -ايمن

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10653

192021067041

هذال عمر عبد هللا سليمان

ادبي اعدادية بروانة للبنين

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10654

232021055019

حيدر علي عبد الكاظم امان

ادبي اعدادية القدس للبنين

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10655

202021266006

شهاب احمد عبد هللا محمد

ادبي ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنين

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10656

222021011011

جاسم رزاق هداد عليخ

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10657

232021175020

محمد طاهر جريان سبع

ادبي ثانوية الكرار المختلطة

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10658

232021040024

عباس فارس فليح حسن

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10659

162022203028

شهد عماد عبد هللا يوسف

ادبي ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبنات

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10660

182021332270

مضر عامر صالح جاسم

ادبي ثانوية بيجي المسائية

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10661

232021019033

عمار موسى علي موسى

ادبي اعدادية الهاشمية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10662

102022109110

منار صيهود شياع عبد

ادبي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10663

142021201208

مجتبى عبد اليمه حسن حبيتر

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10664

172021015041

مصطفى انمار محمد عبد الرحمن

ادبي اعدادية الزهور للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

صفحة  344من 567
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 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10665

122021206001

أحمد علي عبد هللا علي

ادبي اعدادية الكاظمية المسائية للبنين

10666

172022357129

زهراء علي مصطفى محمد

ادبي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10667

102021205140

وسام ستار عبد هللا رديني

ادبي إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10668

172021350109

عبد هللا محمد عبد هللا فتحي

ادبي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10669

102022106026

صفا عادل حسين عمران

ادبي ثانوية عتبة بن غزوان للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10670

142022146019

زينب افندي ثجيل جابر

ادبي ثانوية نور الزهراء للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

ادبي اعدادية االهداف االدبية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10671

112021059089

مصطفى علي سوادي كاظم

10672

172042403139

نور عصام سفر بولص

احيائي الخارجيات  -ايسر

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10673

172042290156

قمر راكان محفوظ سعيد

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10674

172042258038

نارين احمد عبد الرحمن احمد

احيائي اعدادية عين سفني للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10675

172042401025

خالدة ايوب خالد خليف

احيائي الخارجيات  -ايمن

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10676

182041336042

يعقوب امير حسين علي

احيائي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10677

172042371040

امل بادي راضي عبد هللا

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10678

172042338030

مناهل يونس احمد زيدان

احيائي ثانوية الهدى االهلية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10679

172041350343

محمد محمود محمد علي مصطفى

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10680

172042301001

آالء شهاب احمد عبيد

احيائي اعدادية مؤتة للبنات

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10681

332042070020

بيريفان علي داود زين العابدين

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10682

332041069008

ثامر فاضل سعدو كارس

احيائي ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10683

172042260006

بشرى سعيد مسلم رضا

احيائي ثانوية العياضية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10684

172041351621

مؤمن عادل ذنون صفاوي

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10685

172042236041

فاطمة ابراهيم جعفر ابراهيم

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10686

172041350260

عمر نزار داود سليمان

احيائي اعدادية الشعب المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10687

172041367045

محمد قاسم ادريس عباس

احيائي ثانوية بعشيقة المسائية المختلطة

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10688

332042069003

ثريا قحطان رشو قاسم

احيائي ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10689

172042224050

هدى ابراهيم جردو احمد

احيائي اعدادية االخوة للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10690

332042052015

بيريفان زهير خلف فارس

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10691

172042382034

مرام عبدالكريم محمد مشعان

احيائي ثانوية زهور الشرقية االهلية للبنات

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10692

172042280075

سجى نوفل محمود رجب

احيائي اعدادية موصل الجديدة للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10693

172041351824

مصطفى محمود جاسم محمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10694

172042365012

عائشة عبد الباسط عبد القادر يونس

احيائي ثانوية المحلبية المسائية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10695

172042371167

ساره ذياب منعم سرحان

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى
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10696

172041008056

اسامه زيد محي الدين محمد

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10697

172042362088

هاله احمد رمضان مصطفى

احيائي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10698

172041080009

احمد حمزة عباس علي

احيائي اعدادية الرشيدية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10699

172042357566

شيماء عادل شعبان احمد

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10700

332042045018

ميدان سعيد دينو خدر

احيائي ثانوية الموصل للبنات للنازحين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10701

172042357222

حنين جاسم محمد هادي

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10702

172042371260

منى خالد معيوف عبدهللا

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10703

172041351545

عمر عمار يونس شهاب

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10704

172042261023

دعاء عادل خضر شيخو

احيائي اعدادية تلعفر للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10705

172041178105

محمد يونس فاضل محمد يونس قنبر

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10706

332042051045

سعديه سيدو حامو فارس

احيائي اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10707

172042281079

نور قاسم جمعه همجان

احيائي اعدادية الرسالة للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10708

172042248065

نور نشوان مارزينا بولص

احيائي اعدادية سارة للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10709

172042261038

زينب عباس محمد توفيق هاشم

احيائي اعدادية تلعفر للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10710

172041012018

اشرف احمد سالم احمد

احيائي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10711

332042070087

يمامه جمال خليل زيدان

احيائي ثانوية نينوى المسائية المختلطة

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10712

212041004151

مصطفى اركان نجم عبد هللا

احيائي اعدادية المركزية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10713

312042047199

نهاد بهاء عبد الصمد بهار

احيائي ثانوية النصر النموذجية للبنات

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10714

172042258032

فيان درويش داهر قري

احيائي اعدادية عين سفني للبنات

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10715

172041149052

مدين خليل درويش قاسم

احيائي ثانوية العراق الثانية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10716

172042357092

اكرام احمد يوسف حسين

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10717

172041178030

حسن محسن عزيز احمد

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10718

172042357698

ليلى جاسم محمد حسن

احيائي اعدادية تطوان المسائية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10719

172042315070

سجى داود احمد داود

احيائي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10720

172041124032

جهاد باقر محمد زين العابدين

احيائي اعدادية الفرقان للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10721

172042330023

انفال احمد علي محمد

احيائي ثانوية الشرقية االهلية للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10722

332042069007

حياة عيدو حمرش بشار

احيائي ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10723

172041012053

علي وليد طالل حمد

احيائي اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10724

172042102008

شكريه علي بدل علي

احيائي ثانوية مهد للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10725

172041351136

امين شعيب امين محمد

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10726

332041056048

شاكر خدر قاسم نعمت

احيائي اعدادية شاريا المختلطة للنازحين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى
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 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10727

172041149026

ساهر جمال جردو سعدو

احيائي ثانوية العراق الثانية للبنين

10728

172042403037

بيداء يحيى قاسم حمادي

احيائي الخارجيات  -ايسر

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10729

172042371207

ضحى علي حسين علي

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10730

172041351472

عزام بشار احمد صالح

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10731

172042364012

حنان سعدي عبد عبد هللا

احيائي ثانوية المنار المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10732

172041178008

احمد محسن جاسم خضر

احيائي اعدادية الصادق االمين للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10733

172041400038

حسام محسن محمد حسين

احيائي الخارجيون  -ايمن

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10734

332041052066

فيصل عباس عبدي خلف

احيائي اعدادية خانكي المختلطة للنازحين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10735

172041351034

احمد حسن كمر فرحان

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10736

172042353065

منار مؤيد عمر حسين

احيائي ثانوية ذي قار المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10737

172041400100

عماد خالد خضر احمد

احيائي الخارجيون  -ايمن

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10738

172042330061

زينه عبد هللا خضير محمود

احيائي ثانوية الشرقية االهلية للبنات

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10739

172041009005

احمد عواد عبد هللا فتحي

احيائي اعدادية الحكمة للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10740

172051017036

حارث رشاد عبد السالم حساني

تطبيقي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10741

312052031007

صفا سفيان حميد كامل

تطبيقي ثانوية جوارجرا للبنات

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10742

172052364003

عذراء فكتور نوح منصور

تطبيقي ثانوية المنار المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10743

172052283013

هوازن عبد علي محمد

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10744

172051352014

جواد كاظم دخيل ابراهيم

تطبيقي ثانوية تلعفر المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10745

172052290027

زينب هشام عدنان مهدي

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10746

172051400045

كاظم غازي احمد علي

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10747

312052037007

سماح سامي يوسف نوح

تطبيقي ثانوية مريم الطاهرة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10748

172051010019

عمر احمد جاسم محمد

تطبيقي اعدادية ابي تمام للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10749

172051402019

روبيل نبيل مجيد منصور

تطبيقي الخارجيون  -ايسر

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10750

182051291001

احمد عبد هللا رشيد سليمان

تطبيقي ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطة

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10751

172052237023

زينه ثامر محمد يحيى

تطبيقي اعدادية اليمن للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10752

182051291007

خالد جمال محمد خلف

تطبيقي ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطة

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10753

172051351693

مصطفى عدنان عبد الغني عبد هللا

تطبيقي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10754

182051016020

حسين مهدي عاصي حسين

تطبيقي اعدادية الخصم للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

تطبيقي اعدادية قرطبة للبنات

10755

172052231010

رفل فارس محمد سعيد محمد امين

10756

202022382054

فرميسك حسين حسن شريف

ادبي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 363.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى

10757

202021077002

ابراهيم نوري ابراهيم عبد

ادبي اعدادية  1حزيران للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

صفحة  347من 567
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 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10758

202021362005

شوان ستار محمد صالح

ادبي ثانوية شوان المختلطة  -كردية

10759

202021234008

حسين جاسب خميس حسين

ادبي ثانوية االنتصار المختلطة

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10760

202021377111

مصطفى مجيد حميد محمد

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10761

202022108004

االء حميد مطشر شعيوط

ادبي ثانوية اليمامة للبنات

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10762

202021007055

محمد الزم صابر سويد

ادبي اعدادية الفرات للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10763

202022342040

نمه لقمان رحمان رضا

ادبي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10764

202022346004

ئه زين عطا فتاح اسماعيل

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10765

202021306030

بينه ر هدايت عبد هللا توفيق

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10766

202022346002

أسيا كمال علي عبد هللا

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10767

182021036023

عبد الرحمن ابراهيم خليفه حمد

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10768

202021300005

علي عمر نجم الدين علي

ادبي ثانوية رايات للبنين -دراسة كردية

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10769

202021306082

محمد مصطفى محمد صوفي ابراهيم

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10770

202021391001

ابراهيم يشار نصر الدين محمد

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10771

202022360005

النه كنعان رحمان جوامير

ادبي ثانوية كلور المختلطة  -كردية

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10772

202021307028

محمد غيدان صديق محمد

ادبي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10773

202022113016

حنان كنعان غازي حمزة

ادبي ثانوية كونل للبنات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10774

182021099010

عامر احمد عبد هللا صالح

ادبي اعدادية الشهيد محمد العوض للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10775

182021339094

محمد عبد هللا خلف احمد

ادبي ثانوية الشرقاط المسائية المختلطة

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10776

182021354009

مصطفى سعيد احمد حسن

ادبي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10777

202022331018

سازان مجيد حسن محمد

ادبي اعدادية جوارجرا للبنات  -كردية

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10778

202021313021

برهان فيصل عبد هللا فريق

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10779

202021377099

محمد كامران فائق حسن

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10780

202022110029

فاطمة صباح محمد عبد

ادبي ثانوية القورية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10781

202022395008

دريا عدنان جوهر احمد

ادبي ثانوية بارش للبنات  -تركماني

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10782

202021313008

احمد طالب عبد الكريم حميد

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10783

202022282061

زينب خالد حاكم شاكر

ادبي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10784

202022109019

نهاية الزم بندر سلمان

ادبي ثانوية دجلة للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10785

202021266004

احمد عمر صالح مولود

ادبي ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10786

202021314005

اسامة محمود حسين كاكل

ادبي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10787

202021313079

يونس عادل فتاح فارس

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10788

202021078007

احمد زين العابدين احمد علي

ادبي اعدادية السياب للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك
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10789

202021268017

مصطفى صباح فتح هللا عمر

ادبي ثانوية يايجي المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10790

202021311057

محمد نوزاد حاجي عبد الرحمن

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10791

202022383001

أفين سيدكل كامل حميد

ادبي ثانوية النه المسائية للبنات

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10792

202021316017

فراس حسن اسماعيل سليمان

ادبي ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كردية

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10793

202021313025

حيدر طاهر جالل روبتيان

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10794

202021259210

محمد صباح علو محمد

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10795

202021018007

عقيل علمدار محمد مولود

ادبي اعدادية تازة للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10796

202022177002

استبرق صافي عمر عكاب

ادبي ثانوية اليعربية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10797

202021306089

هه زار زرار مجيد امين

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10798

202021017022

محمد ناظم عسكر كاظم

ادبي اعدادية داقوق للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10799

202021306026

بروا عثمان علي محمد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10800

202021391018

متين ارجان هاشم عزت

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10801

202022382043

زينب كامران احمد عبد هللا

ادبي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10802

202021301015

محمد ازاد وادي بكر

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10803

202021079032

محمد مخلص احمد خليل

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10804

202022348007

بيكه رد دالوه ر انور عمر

ادبي ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كردية

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10805

202021306058

عمر محمد رسول مردان

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10806

202022282102

فاطمه شوكت عبد هللا شهاب

ادبي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10807

202022130001

أمنه فؤاد نعمه عبد المهدي

ادبي ثانوية النزاهة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10808

202022344008

بيكرد رزكار حسين علي

ادبي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10809

201921200009

عمر عماد قادر اسماعيل

ادبي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 406.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10810

202021016018

ليث احمد صالح ابراهيم

ادبي ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10811

202021377056

سه رده م زاهر انور احمد

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10812

202021313043

علي غالب محمد صالح يابا

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10813

202021306073

محمد سالم هادي رشيد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10814

202021306052

علي احمد نجم الدين طاهر

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10815

182021131017

عبد هللا ابراهيم سحاب مشلح

ادبي اعدادية القبس للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10816

202021081037

محمد شكر رشيد محمد

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10817

202021078003

احمد اسعد فهمي حمزة

ادبي اعدادية السياب للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10818

202021391022

محمد عدنان محمد حسن

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10819

202022100036

نورا عبد الجليل ايوب محمد صالح

ادبي ثانوية غرناطة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك
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10820

202022130011

رؤيا عنايت نامق توفيق

ادبي ثانوية النزاهة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10821

202021250018

ليث معروف مظهور حبيب

ادبي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10822

202021307031

هونر رؤوف جالل جبار

ادبي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10823

202021306021

احمد هيرش احمد جمعه

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10824

202021306092

هوكر بكر نافذ حمه امين

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10825

182021350067

عبد الكريم عزيز حسن محمود

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10826

202022117016

رؤيا صباح كامل مظلوم

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10827

202021313073

هردي ابراهيم عمر نجم

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10828

202021259066

رائد علي عوده حسان

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10829

202021368007

علي سعاد فؤاد سفر

ادبي ثانوية طوبزاوة المختلطة  -الدراسة الكردية

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10830

201921025034

محمد كامل عيسى ناصر

ادبي اعدادية بدر الكبرى للبنين

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10831

202021259218

محمد عواد حماو سبع

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10832

202021316003

ادريس محمد صالح حسين محمد

ادبي ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كردية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10833

202022100005

اميره عبد هللا غائب حيدر

ادبي ثانوية غرناطة للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10834

202022342006

ايمان حسين محمد بابا علي

ادبي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10835

202021313027

رضوان ناصح محمد محمود

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10836

202021377073

علي ياسين قادر احمد

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10837

202021400131

سيف وليد خالد عبدهللا

ادبي الخارجيون

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10838

202022340035

هانا صباح عبد الجبار طاهر

ادبي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10839

202022113046

منار قحطان يونس محمد

ادبي ثانوية كونل للبنات

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10840

202021364002

احمد حيدر احمد سعيد

ادبي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10841

182021012021

عادل هالل حمد غيدان

ادبي اعدادية االسكندرونة للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10842

202022177023

منى صباح كعود داود

ادبي ثانوية اليعربية للبنات

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10843

202021377004

ئاالن فخر الدين عبد الباري حسين

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10844

202021301006

انجام محمود رشيد احمد

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10845

201921007014

ازور محمد تايه رجعان

ادبي اعدادية الفرات للبنين

 398.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10846

202021077050

محمود احمد محل عثمان

ادبي اعدادية  1حزيران للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10847

182022383004

ايالف طالب عمر كريم

ادبي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10848

202021253014

حذيفة ادريس حسين عليوي

ادبي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10849

202021078048

عبد هللا اياد جالل عبد الوهاب

ادبي اعدادية السياب للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10850

202021377025

اسو حسيب عبيد حسن

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

صفحة  350من 567
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ادبي ثانوية باغداكول للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10852

202021259216

محمد علي حسن كاكالن

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10853

202021259149

علي عباس حميد خضير

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10854

202021311056

محمد ناصح محمد حمه علي

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10855

202021261045

صالح حميد محيميد سالم

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10856

202021377084

محمد خالد محمد امين احمد

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10857

202021372005

مروان هواس ولد عباس

ادبي ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كردية

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10858

202022355025

هازه ستار جبار محمد

ادبي اعدادية شيرين للبنات دراسة كردية

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10859

202022104012

رحمه نبيل هاشم نوري

ادبي ثانوية القلعة للبنات

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10860

202021368011

هه لكورد مغدور نزال طه

ادبي ثانوية طوبزاوة المختلطة  -الدراسة الكردية

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10861

202021030020

يحيى عادل قاسم حمد

ادبي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10862

202022155013

نهال خطاب عمر طه

ادبي اعدادية السالمة للبنات

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10863

202021306045

شاهين شيروان مردان مجيد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10864

202021313024

حمزه جهاد نجم الدين احمد

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10865

202021391011

عزيز ولي عزيز خضر

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10866

202021077054

مصطفى ماجد عباس مصطفى

ادبي اعدادية  1حزيران للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10867

202021306069

محمد بالل طاهر صابر

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10868

202021377098

محمد كامران سمين محمود

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10869

202021313019

ايوب عسكر محمد محمد علي

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10870

202022145022

نور الهدى محمد عز الدين واحد

ادبي ثانوية شفق للبنات

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10871

202021221002

سيف مشعان خلف علوش

ادبي إعدادية الجزيرة المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10872

202021009029

حسام اسماعيل ابراهيم كريمط

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10873

202021300007

مصطفى صدام ناصح اسكندر

ادبي ثانوية رايات للبنين -دراسة كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10874

202021311006

احمد حسن محمد عبد هللا

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10875

202021307002

احمد سليم رستم حسن

ادبي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10876

202021259220

محمد فخر الدين شهاب هزاع

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10877

202022150009

زينب محمد ويس علي رضا

ادبي ثانوية هاجر للبنات

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10878

202022363003

تارا عبد الحميد طه قاسم

ادبي ثانوية حسار الكبير المختلطة -كردية

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10879

202021369021

نهاد غازي حبيب كريم

ادبي ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كردية

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10880

202022200004

نورا صبحي شكور ولي

ادبي ثانوية االسكندرونة المختلطة

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10881

202021301018

محمد غريب احمد مولود

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

صفحة  351من 567
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 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10882

202022282040

بيداء خالد شكور غريب

ادبي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

10883

202021313020

باوه ر محمود صدر الدين محمد

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10884

202021391009

عبد هللا علي خليل خنجر

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10885

202022152002

االء قحطان عدنان داود

ادبي ثانوية سروة للبنات

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10886

202021306015

احمد عدنان رمضان محمد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10887

202021085066

مصطفى عبد هللا حسين محمد

ادبي اعدادية الحكمة الثانية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10888

202021257023

عبد الجليل احمد صالح عبد

ادبي ثانوية النسور المسائية المختلطة

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10889

182022383013

جيا نوزاد عبد هللا علي

ادبي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10890

202021234001

ابراهيم احمد ابراهيم جنعان

ادبي ثانوية االنتصار المختلطة

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10891

202021306077

محمد عبد الخالق خورشيد محمد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10892

212021087036

علي صالح حسن عبد

ادبي اعدادية طوبى للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10893

202022157037

وديان جاسم محمد هبود

ادبي ثانوية همسة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10894

202021314013

محمد توفيق حسن محمد

ادبي ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كردية

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10895

182022383030

شاناز صمد نجم الدين محمد

ادبي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10896

202022100027

مريم محمد حلمي محي الدين

ادبي ثانوية غرناطة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10897

202021313069

مصطفى اسعد عبد الحميد شريف

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10898

202021313064

محمد علي حسين محمود

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10899

212021012103

ياسر مهدي فاضل رديف

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10900

201921364008

ديار صابر محمد رشيد

ادبي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 384.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10901

322021011018

عامر قاسم حسين علوان

ادبي ثانوية النصر النموذجية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10902

202022155005

بيداء هاشم خالد عثمان

ادبي اعدادية السالمة للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10903

202022401072

شيماء عباس قادر عمر

ادبي الخارجيات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10904

202022141019

زينب عبد المطلب محمد خلف

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10905

202021311019

دابان كامران رضا محمد بكر

ادبي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10906

202021400039

اسعد حسن علي عبدهللا

ادبي الخارجيون

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10907

202022100031

مينا وهاب احمد عبد

ادبي ثانوية غرناطة للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10908

202022102010

راقيه سعدون حمد عبد الغفور

ادبي اعدادية الواسطي للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10909

201921391028

يوسف عبد الستار خضر حسين

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 383.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10910

202022261009

عذراء حمد محمد حسين

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10911

202021377110

مصطفى صمد كريم سعيد

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10912

202022346016

جرو جمعه عزيز فتاح

ادبي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

صفحة  352من 567
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10913

202021377014

احمد كامل خورشيد رشيد

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10914

202021009094

يوسف حسين علي روؤف

ادبي اعدادية ابن خلدون للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10915

212022140002

اريج رياض سامي مذري

ادبي اعدادية المقدادية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10916

202042334263

نصار اسماعيل ججان صالح

احيائي اعدادية كويستان للبنات  -دراسة كردية

 404.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10917

202042344077

تارا علي محمد رسول

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 402.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10918

202042342027

حواء يونس احمد ميرويس

احيائي ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كردية

 401.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10919

202041305011

ايمن اياد احمد صالح

احيائي اعدادية الشورجة للبنين  -كردية

 395.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10920

202042347007

جاوان سيروان شوكت رشيد

احيائي ثانوية كوجر للبنات دراسة كردية

 390.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10921

202042344093

دلخوش نجم صديق صادق

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 384.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10922

202042349010

ايمان مهدي فتح هللا عبيد

احيائي ثانوية جياي مه تين للبنات دراسة كردية

 382.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10923

272042160359

مها محمود عبد الباقي احمد

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 375.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10924

202041402010

مصطفى عمر حويز احمد

احيائي الخارجيون  -الدراسه الكرديه

 370.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10925

202041377205

يونس علي حسين عارف

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10926

202042138053

زهراء عامر رحمن اسماعيل

احيائي اعدادية نور العراق للبنات

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10927

232041019116

علي عبد الكريم موسى رضا

احيائي اعدادية الهاشمية للبنين

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10928

202042354038

شنو صبحي رحمان خضر

احيائي ثانوية باخان للبنات دراسة كردية

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10929

202042118078

زينب احمد محمد غريب

احيائي ثانوية االزدهار للبنات

 361.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10930

202042118044

ايمان محمد زينل عمر

احيائي ثانوية االزدهار للبنات

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10931

102041208037

عثمان مجيد حسن محمود

احيائي ثانوية الصقر المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10932

202042401010

ايمان خضر عبد الواحد حسين

احيائي الخارجيات

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10933

202041259027

احمد شهاب احمد رشيد

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10934

202041377190

هه لمت اذر عبد هللا عزيز

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10935

202042340037

سنور طارق جليل صابر

احيائي اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كردية

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10936

202042138071

شهد فارس انور حسين

احيائي اعدادية نور العراق للبنات

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10937

201942330013

جنار سالم علي محمد

احيائي ثانوية نازه نين للبنات  -داقوق  -كردية

 412.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10938

202041261031

خالد عبد اللطيف خليفة دوشان

احيائي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10939

202041312028

احمد كاظم محمد أمين توفيق

احيائي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10940

202041259008

ابراهيم عبد هللا ابراهيم علي

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10941

202042354050

هه الله محمد ابراهيم خليل

احيائي ثانوية باخان للبنات دراسة كردية

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10942

182041035026

حسين عماد حميد مجيد

احيائي ثانوية صدى العراق للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10943

202041299016

دانيار اميد مجيد عبد الكريم

احيائي اعدادية لورستان للبنين  -دراسة كردية

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك
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احيائي ثانوية ميناخان للبنات دراسة كردية

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10945

202041377092

سيفان سالم صديق احمد

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10946

322041060084

يحيى مصطفى فخري سعد الدين

احيائي ثانوية جيا المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10947

202042364007

خيالن فتاح رسول امين

احيائي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10948

202042382042

ديده ن مهرز وهاب محمد

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10949

202041377072

راستكو جاالك جبار مطار

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10950

202041377101

عبد الكريم نوزاد فتاح كريم

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10951

202041377121

كوران حسن علي شكر

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10952

202042346018

ايمان ريبوار عبد القادر سليمان

احيائي ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كردية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10953

202042132037

لمى محمد رحيم محمد

احيائي ثانوية الجمهورية للبنات

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10954

202042138044

رانيا احمد عبد القادر نصر الدين

احيائي اعدادية نور العراق للبنات

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10955

202041377150

محمد صوران حميد عبد هللا

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10956

202042341079

لينافه خضر قادر عمر

احيائي اعدادية  11اذار للبنات دراسة كردية

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10957

202042355001

ئاره زو منظر عمر حميد

احيائي اعدادية شيرين للبنات دراسة كردية

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10958

202041377028

احمد قرباني حميد شريف

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10959

202041301028

محمد عادل نجم الدين محمد امين

احيائي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10960

202042351001

ئافان صديق توفيق احمد

احيائي ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كردية

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10961

202041397008

زين العابدين لطيف علي حسن

احيائي ثانوية اوزون كول المختلطة  -تركماني

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10962

202042349047

هاوزين صالح احمد محمد امين

احيائي ثانوية جياي مه تين للبنات دراسة كردية

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10963

182042181023

زينب حسين جعفر سعد هللا

احيائي اعدادية طوز للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10964

202042382063

سعاد نجاة خضر صالح

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10965

202042282062

بنين هاني مقصود جمعه

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10966

202041377060

بهمن بهجت مجيد قادر

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10967

202041303017

احمد امين سيف الدين محمد

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10968

202041377123

كيالن سامان ناصح عبد هللا

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10969

202042382010

ايالف نادر انور فرحان

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10970

212041022012

اسامة صباح علي وحيد

احيائي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10971

202041301032

محمد ناظم محمد صالح محمد

احيائي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10972

202041001107

عبد الغني دلير درويش قادر

احيائي اعدادية كركوك المركزية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10973

202042160054

ساره عبد الخالق سليمان رحمان

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10974

201941390096

محمد نبيل احمد شاكر

احيائي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 389.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

صفحة  354من 567
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 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10976

202042333050

هيلين فائق عثمان عمر

احيائي ثانوية هوزان للبنات  -كردية

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10977

202041377073

راميار ازاد حسن عبد القادر

احيائي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10978

202052345044

هيروا حمزه علي صالح

تطبيقي اعدادية نيركز للبنات دراسة كردية

 398.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10979

202051377018

اراز عبد هللا حميد نادر

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 369.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10980

202052282021

بلسم طه محمد عفر

تطبيقي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10981

202051309002

ئاريان دلير محمد آمين احمد

تطبيقي ثانوية روناكي للبنين دراسة كردية

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10982

202051377026

به رهه م حسن محمد قادر

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10983

202051377011

احمد خالد حميد احمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10984

202051377112

مزده ازاد محمد محمد صالح

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10985

202051377012

احمد دلشاد محمد امين عزيز

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10986

202051377044

ريبين جهاد احمد محمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10987

202052135013

كشاو لطيف محمد عبد هللا

تطبيقي اعدادية هه ورامان للبنات-عربية

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10988

202051377071

كامران غازي محمد احمد

تطبيقي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10989

202051303032

سوران دلشاد عبيد محمد

تطبيقي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10990

202052337005

به رى احمد رضا شكر

تطبيقي ثانوية جرمو للبنات  -كردية

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10991

212051270040

محمد وعد الماس عباس

تطبيقي اعدادية بوتان المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10992

202052125019

نورجان نجم عبد هللا توفيق

تطبيقي ثانوية الصفوة للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10993

202052130003

بتول مصطفى جعفر محمد

تطبيقي ثانوية النزاهة للبنات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10994

202052401010

زينب محمد علي ولي

تطبيقي الخارجيات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10995

202052148015

سميه شاهين عبد هللا شكور

تطبيقي اعدادية قونجه كول للبنات

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10996

202051311033

هارون يوسف حسين احمد

تطبيقي ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كردية

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10997

202052142001

ديمه مهند حنا كوركيس

تطبيقي ثانوية عشتار للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10998

201951390006

حسن فاضل كاظم مردان

تطبيقي ثانوية بارش للبنين-تركماني

 406.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

10999

202052282087

نور نور الدين عز الدين حسن

تطبيقي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

11000

312051011024

ليث عبد هللا حمد ياسين

تطبيقي ثانوية حمرين للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

11001

202052345010

بيخال عدنان نجم الدين محمد

تطبيقي اعدادية نيركز للبنات دراسة كردية

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

11002

202051303059

محمد هاشم جالل عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

تطبيقي ثانوية الوثبة للبنين

11003

202051013012

جاسم محمد بيج عبد هللا

11004

202021267005

حكم حاجم حسين زوبع

ادبي ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك

11005

182021337025

سفير محمد خلف محمد

ادبي ثانوية الريف المسائية

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة
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 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11006

202022261008

سوالف يونس فاضل محمد

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

11007

202021253027

عبد هللا نجم عبد هللا رشيد

ادبي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11008

152021005018

حسين صباح حسن عطيه

ادبي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11009

202021252003

احمد محمد حمد محمد

ادبي ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطة

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11010

201921035033

محمد محمود خلف حنوش

ادبي اعدادية تل علي للبنين

 397.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11011

201922185008

نور عمران محمد حمد

ادبي ثانوية المؤمنات للبنات

 388.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11012

201921253041

عبد الكريم عبود رشيد صالح

ادبي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 388.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11013

232021258014

علي خالد خضير عباس

ادبي ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11014

202021261088

محمد عبد هللا حمود محمد

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11015

202022145007

دنيا زكي حسن علي

ادبي ثانوية شفق للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11016

202021261013

احمد يحيى محمود حمد

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11017

202022335031

سندس جمعه حسن حسين

ادبي ثانوية استيره للبنات -دراسة كردية

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11018

202021261086

محمد صالح معيوف خلف

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11019

201921241003

حارث حسن ابراهيم حسين

ادبي ثانوية ابو صخرة المختلطة

 380.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11020

202021259013

احمد أياد كريم مامة خان

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11021

202021077060

وقاص محمود حسين حمادي

ادبي اعدادية  1حزيران للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11022

202021261103

نايف محمد نايف محمد

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11023

202021016012

عبد القادر فريد خضر احمد

ادبي ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11024

202021306017

احمد فرهاد رسول عبد هللا

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11025

202021253037

عيدان خيري خلف حميد

ادبي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11026

202022375002

دلنيا دلشاد مولود محمد

ادبي ثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كردية

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11027

202021079035

محمود احمد سامي ابراهيم

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11028

202022281001

اسراء بشير غيدان فاضل

ادبي ثانوية اختر المسائية للبنات  -عربية

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11029

202022383003

أيالف لقمان اسماعيل محمود

ادبي ثانوية النه المسائية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11030

202021007026

عبد حميد عبد خليفه

ادبي اعدادية الفرات للبنين

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11031

182022383031

شرمين كريم اسماعيل احمد

ادبي ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11032

201921251116

وليد خالد صالح زكرط

ادبي ثانوية حذيفة المسائية للبنين

 377.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11033

202021259043

حارث سامي علي زينل

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11034

202021298010

محمد جليل ابراهيم رسول

ادبي ثانوية مامه ريشه للبنين  -دراسة كردية

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11035

202021391021

محمد ابراهيم ياور ابراهيم

ادبي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11036

202021062050

يوسف صابر محمود صالح

ادبي ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

صفحة  356من 567
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11037

272021044022

جعفر احمد حسين غريب

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11038

202021377061

سيفر احمد حسن ابراهيم

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11039

202022401074

صفا صالح سهمي محمد

ادبي الخارجيات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11040

202021313051

محمد بشتيوان امين رشيد

ادبي اعدادية كرميان للبنين دراسة كردية

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11041

202021400283

مراد صباح عثمان شريف

ادبي الخارجيون

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11042

202021266014

محمد ياسين ابراهيم علي

ادبي ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11043

202022234004

زينه سالم خليل ياسين

ادبي ثانوية االنتصار المختلطة

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11044

202022383011

دنيا انور محمد علي

ادبي ثانوية النه المسائية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11045

211921081043

مهيمن قاسم حميد خرابه

ادبي اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 373.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11046

202021259277

يوسف عدنان رشيد صالح

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11047

202021085037

علي حسن نعيم عليوي

ادبي اعدادية الحكمة الثانية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11048

152021013011

الفضل عباس غالي عوده

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11049

252022066024

زينب فاضل عيدان كاظم

ادبي اعدادية واسط للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11050

241921214018

مثنى حسين جاسم مجرم

ادبي ثانوية المهناوية المسائية للبنين

 371.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11051

292022160051

زينب رسول عوض لفته

ادبي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11052

202021263012

سبتي حسين حميد عبد

ادبي ثانوية البينات المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11053

222022115011

بنين ضياء رحم نعمه

ادبي اعدادية رملة للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11054

202021062049

وعد عواد حميد مدهللا

ادبي ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11055

201921055047

محمد جاسم محمد محمود

ادبي ثانوية االوس للبنين

 370.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11056

212022227007

زمن عمار عبد الحسين اسماعيل

ادبي ثانوية المدائن المختلطة

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11057

232021251135

عباس فاضل غازي دمنه

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11058

202021078021

ايوب موسى حسين نصيف

ادبي اعدادية السياب للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11059

202021261052

طوفان عبد محمد عبد

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11060

242021008029

علي حيدر عبد الكاظم علوان

ادبي اعدادية الدغارة للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11061

202021253034

عمر غيث مطر مطلك

ادبي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11062

252021156047

محمد رياض حسن عباس

ادبي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11063

292022056048

نور حسين حسن عبود

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11064

202021255025

سبهان احمد ياسين طه

ادبي ثانوية الزاب المسائية المختلطة

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11065

142021177057

زيد علي هادي عطيه

ادبي اعدادية طه للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11066

202021377071

علي نافع محمد عزيز شير علي

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11067

292022054039

دنيا حاكم مزهر واوي

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

صفحة  357من 567
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 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11068

202021400306

نجم عبدهللا حسن محمد

ادبي الخارجيون

11069

242021014004

احمد ناصر حسين سعيد

ادبي اعدادية النضال للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11070

202022364016

شيالن كمال احمد فتاح

ادبي ثانوية سركاني المختلطة  -كردية

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11071

212021005026

علي احمد صادق صبري

ادبي اعدادية المعارف للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11072

192022370052

ساره خليل إبراهيم فرج

ادبي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11073

162021011002

احمد صباح جاسم لفته

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11074

202022234010

نورا ابراهيم عمر محمد

ادبي ثانوية االنتصار المختلطة

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11075

202022138007

االء بهجت احمد رمضان

ادبي اعدادية نور العراق للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11076

202021301017

محمد شيرزاد أبو بكر احمد

ادبي اعدادية هه لكورد للبنين  -دراسة كردية

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11077

222022401028

حنان بخيت كريم ثاجب

ادبي الخارجيات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11078

182022181028

سوالف مجيد امين محمد

ادبي اعدادية طوز للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11079

142021208130

كرار مطر سوادي كلخان

ادبي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11080

202021307005

اياد ازاد رمضان رشيد

ادبي اعدادية ياران للبنين دراسة كردية

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11081

202021079038

مصطفى شاكر عودة مجلي

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11082

182021096012

رافع ثائر حمود محل

ادبي ثانوية التراث العربي للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11083

292021400005

احمد عباس عويد عبود

ادبي الخارجيون

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11084

202021261075

قيس محمد مطلق جوامير

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11085

162021049067

محمد حسين ظاهر حبيب

ادبي اعدادية شط العرب للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11086

202021306083

محمد ناصح ناصر احمد

ادبي اعدادية حمرين للبنين دراسة كردية

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11087

202021267045

وسام عبد الكريم احمد حسن

ادبي ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11088

212022091008

ايناس سعدون محسن علي

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11089

202022117014

تبارك اياد عيدان فنش

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11090

202022113057

ياسه علي اسماعيل احمد

ادبي ثانوية كونل للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11091

202022354001

ئاالن جمعه خورشيد رشيد

ادبي ثانوية باخان للبنات دراسة كردية

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11092

202021251050

عمار عبد احمد مصطفى

ادبي ثانوية حذيفة المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11093

212021271022

محمد عباس محمود سكران

ادبي ثانوية التفوق المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11094

162021369002

احمد جودة عبد الحسين شندي

ادبي ثانوية السراج المنير المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11095

162021358040

عبد العزيز مدن جوخان عيسى

ادبي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11096

242022104036

مالك مظفر جسام عبد العظيم

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11097

252022053021

تماضر علي جبار حسين

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11098

212022294035

رويده رائد محمد مهدي

ادبي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

صفحة  358من 567
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 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11100

232022109007

انتظار زيد حمزه اسماعيل

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11101

322021060019

عبد الرحمن عبد عجاج حامد

ادبي ثانوية جيا المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11102

212022123013

زهراء زيد عبدهللا عسكر

ادبي ثانوية سارة للبنات

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11103

172021362018

عبد الستار خضير عبد هللا حسن

ادبي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11104

212022109004

اسراء هاشم حيدر حميد

ادبي اعدادية الحجرات للبنات

 308.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11105

182022170011

زهراء خليل ابراهيم حمود

ادبي ثانوية العلم للبنات

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11106

232021006046

محمد مزعل حسين علي

ادبي اعدادية القاسم للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11107

252022086245

وفاء ماجد نواف جياد

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11108

262021013056

زين العابدين سلمان حسين مطر

ادبي اعدادية حلب للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11109

182022341003

حنين وجدي منعم كردي

ادبي ثانوية الحارث المسائية الختلطة|

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11110

252021122066

زيد عزيز حلواص محمد

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11111

182022168011

ضحى عبد الكريم جدعان ذياب

ادبي ثانوية البوجواري للبنات

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11112

232021010058

منتظر عباس درويش حمزة

ادبي اعدادية المشروع للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11113

212022294016

آيه قاسم محمد خليفة

ادبي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11114

282021016001

إبراهيم حسين جاسم حسين

ادبي اعدادية ميثم التمار للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11115

202021268024

يونس عبد الخالق جاد هللا احمد

ادبي ثانوية يايجي المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11116

181922278010

عبير احيال علي زيدان

ادبي اعدادية االمام المختلطة

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11117

142022222049

زهراء رياض محمد سلمان

ادبي ثانوية الوركاء المسائية للبنات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11118

182022183049

مي مروان مكي محمد

ادبي اعدادية عمورية للبنات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11119

212021282031

محمد برجس اسعد محمود

ادبي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11120

232022092004

اسماء علي جاسم شعالن

ادبي اعدادية طليطلة للبنات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11121

202022149018

زينب حسين ولي علي

ادبي ثانوية الشروق للبنات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11122

202021268012

عمر امين خضر امين

ادبي ثانوية يايجي المسائية للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11123

232022098104

ضحى حسين علي شنان

ادبي اعدادية الربيع للبنات

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11124

262021151012

علي سعد هاشم محسن

ادبي ثانوية الحياة المختلطة

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11125

162021032002

احمد علي مجيد عزيز

ادبي ثانوية الجنات األهلية للبنين

 306.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11126

242021040037

عيسى خليل محسن وناس

ادبي ثانوية الكندي للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11127

162022237008

بنين رياض عبد الزهرة مشري

ادبي اعدادية العروبة للبنات

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11128

232021400068

زيد فالح محسن سلمان

ادبي الخارجيون

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11129

212022208002

زبيده عبد السالم علوان حسن

ادبي ثانوية الحد االخضر المختلطة

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

صفحة  359من 567
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11130

182021082019

حمزة احمد علي جاسم

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11131

172022362001

اسيل مثنى عجاج خلف

ادبي ثانوية العبير المسائية المختلطة

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11132

262022093073

هدى نعيم صادق عبد

ادبي اعدادية الموفقية للبنات

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11133

182022156009

شيماء احمد صالح كردي

ادبي ثانوية صفية للبنات

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11134

212021081033

علي حسن عبد الحميد محمد

ادبي اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11135

202022332014

شاناز اراز جالل عبد هللا

ادبي ثانوية زالة للبنات دراسة كردية

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11136

212022118032

هدى شاكر محمود حسين

ادبي اعدادية زينب الهاللية للبنات

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11137

122021176039

محمد خضير عباس كاظم

ادبي ثانوية عباس االحيمد للبنين

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11138

102022118049

كوثر وليد عبد الحليم عبد الرحمن

ادبي اعدادية العامرية للبنات

 305.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11139

211921062048

يوسف زيد يحيى صالح

ادبي ثانوية اول حزيران للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11140

212022294080

نور محمد جواد كاظم

ادبي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11141

132021003009

امير حسن علي عبد الحسين

ادبي اعدادية االنصار للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11142

212021072001

ابراهيم بشار جعفر بوري

ادبي ثانوية سومر المختلطة

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11143

202021259141

علي اسعد جهاد خليل

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11144

272021017047

علي حميد عبيد مناحي

ادبي ثانوية الوثبة للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11145

132021025056

ماهر زياد هاشم حسن

ادبي اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11146

202022144041

مها خلف محمد اسماعيل

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11147

192021067044

يوسف طارق عريبي خليل

ادبي اعدادية بروانة للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11148

202021268019

موفق سعد زينل قادر

ادبي ثانوية يايجي المسائية للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11149

292022066030

شهد ابراهيم نشمي جلود

ادبي ثانوية خديجة للبنات

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11150

292022160058

سجى قاسم نهير هويدي

ادبي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11151

112021009002

ابو الجواد كريم جواد فاضل

ادبي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11152

222021010026

سجاد قصي عراق حنون

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 304.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11153

282022090043

فاطمة صياح مثني حسين

ادبي ثانوية جنة الخلد للبنات

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11154

262021205013

علي حسن سهيل رسن

ادبي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11155

212022155051

زهراء ليث محمود علي

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11156

212021012015

بكر هشام عبد الهادي علي

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11157

142021400127

عباس سليم رشيد حسين

ادبي الخارجيون

 302.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11158

212022129006

رسل ستار جبار ياس

ادبي ثانوية الوديعة للبنات

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11159

202021253044

منير محمد درويش سليمان

ادبي ثانوية الرباط المسائية للبنين

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11160

262022108009

رغد عبد هللا حريجه محمد

ادبي اعدادية الزعيم عبد الكريم للبنات

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة
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ادبي ثانوية النيازك االدبية للبنات

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11162

232021253174

وليد احمد شاهر عطا هللا

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11163

212022091078

والء كريم عنجاص حسين

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 301.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11164

162022209036

زينب عبد العزيز قايم صالح

ادبي اعدادية الشنقيطي للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11165

222022420001

خديجة علي حسين عبد ربه

ادبي ثانوية المعارف االهلية للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11166

112022117063

وسن ثامر فاضل عباس

ادبي ثانوية الشفق للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11167

202021259014

احمد جمعة محمود حسين

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11168

212022136001

اسراء سعد حسن حريفش

ادبي اعدادية التحرير للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11169

152022051009

اسماء هادي فضل عبد الحسن

ادبي اعدادية الماثر للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11170

262022139015

ليلى زهير جبار ستار

ادبي ثانوية ورود المستقبل االهلية للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11171

232021001004

أوس احمد عبود عوده

ادبي اعدادية االسكندرية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11172

182022332006

امنه مزهر محمد منصور

ادبي ثانوية بيجي المسائية

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11173

242022186052

فرح ياسين يحيى عبد لساده

ادبي اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبنات

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11174

142021201159

علي حسين عبد الحسن عبار

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11175

202042101015

خديجه نهاد علي محي الدين

احيائي ثانوية  9نيسان للبنات

 379.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11176

202042189004

تبارك محمد علي محمد

احيائي ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنات

 369.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11177

162042381071

ريم محمد عبد محسن

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11178

322042020003

ابتهاج عمر فهمي خضير

احيائي ثانوية كرميان للبنات

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11179

202041250170

يونس حمود علي مصلح

احيائي ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطة

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11180

202041016004

امجد عبد الرزاق لطيف ناصر

احيائي ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11181

202042162019

عبير عماد الدين جليل رشيد

احيائي ثانوية باغداكول للنازحات

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11182

202041261016

احمد وطبان خلف سالم

احيائي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11183

202041400043

قاسم شيحان محمود رشيد

احيائي الخارجيون

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11184

292051004133

محمد عقيد جالوي ثجيل

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة

11185

182021349015

ضياء مدلول مجيد خلوي

ادبي ثانوية الجيل الجديد المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11186

182022235004

امنة علي حمد نوفان

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11187

182021072001

بالل احمد عبد الرحيم حسين

ادبي ثانوية الريف الزاهر المختلطة

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11188

182022235010

حنان ردمان عبد هللا مجبل

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11189

182022200001

ايه رشيد حميد صالح

ادبي ثانوية نازك المالئكة للبنات

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11190

182021046001

ابراهيم سبهان دويح علي

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11191

182021019034

عمر مأمون محمد الطيف

ادبي ثانوية العلم للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)
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ادبي اعدادية اعالم المستقبل للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11193

182021041021

خالد جابر حسين عبد هللا

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11194

182021003017

عمر حكمت حسن مهيدي

ادبي اعدادية الدور للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11195

182021334083

يعقوب يوسف محمود سلمان

ادبي ثانوية العلم المسائية

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11196

182021086005

بارق سمير عايد نجم

ادبي اعدادية المغيرة للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11197

182021088009

عبد الرحمن بدري علي جاسم

ادبي ثانوية سيف الدولة للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11198

182021343066

مصطفى ضياء محمود حساني

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11199

182021041055

محمد معدل فالح سمير

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11200

182021087005

حسام عبيد خلف سلمان

ادبي ثانوية شاعر الرسول للبنين

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11201

182021063036

محمود عبد الكريم محمود حمد

ادبي ثانوية القلعة للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11202

182021041024

سعد غالب علي احمد

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11203

182022193012

مروه هوازن محمد حيال

ادبي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11204

182021053010

عبد هللا احمد عبد محمد

ادبي اعدادية الواسطي للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11205

182021041066

مصطفى قصي نوري عبد الكريم

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11206

182021142012

عبد الحميد مجيد حميد محمود

ادبي اعدادية اعالم المستقبل للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11207

182022336058

يسرى ناجي خضير عبد

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11208

182021125007

حسين عبد هللا علي حسون

ادبي ثانوية غرناطة للبنين

 353.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11209

182022336003

اسراء احمد طعمه حسن

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11210

182021029030

يونس رميض حواس عويد

ادبي اعدادية الوطن للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11211

182022239007

اماني علي عدنان مطر

ادبي ثانوية الكندي للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11212

182022258027

شيماء فاضل محمد جاسم

ادبي ثانوية البارودي للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11213

182022374015

ايالف خضير عبد زيدان

ادبي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11214

182022162019

ساره عبد الهادي لطيف سالمة

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11215

182021335091

مصطفى حاتم منعم محمد

ادبي اعدادية النهضة المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11216

182021343027

عباس عادل عباس امين

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11217

182021019017

حمد احمد دخيل محمد

ادبي ثانوية العلم للبنين

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11218

182021334059

محمد صالح حمادي عبد

ادبي ثانوية العلم المسائية

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11219

182022237038

مريم ابراهيم محي قدوري

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11220

182022210003

ايه حميد سويعد صالح

ادبي ثانوية التراث العربي للبنات

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11221

182021029018

غيث خالد يحيى محمود

ادبي اعدادية الوطن للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11222

182022221016

ساره ناصر عبد الكريم لبن

ادبي اعدادية جنة العراق للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

صفحة  362من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

11223

182022193015

نور حسين احمد خلف

ادبي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11224

182021043010

شيبان مشتاق خميس ابراهيم

ادبي ثانوية يثرب المختلطة

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11225

182021091009

علي غازي محمود خلف

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11226

181921036027

عمر هالل حريد خلف

ادبي اعدادية العاصفة للبنين

 401.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11227

182021334043

عالء حمود عويد فرج

ادبي ثانوية العلم المسائية

 343.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11228

182022237020

ريم اسماعيل مطلق حسين

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11229

182021090007

حاتم كريم جاسم سلمان

ادبي ثانوية المعتصم للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11230

182021331001

احمد حامد سلطان احمد

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11231

212021010066

مصطفى طه يوسف صالح

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11232

182022239021

فاطمه سبع خميس عبد هللا

ادبي ثانوية الكندي للبنات

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11233

182022392002

ايناس جاسم حسن مجيد

ادبي اعدادية فاطمة بنت اسد للبنات

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11234

182021003002

احمد بهاء كريم داود

ادبي اعدادية الدور للبنين

 341.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11235

181922190019

غسق عبد الرحمن كنوش حمد

ادبي ثانوية القبس للبنات

 397.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11236

182021086017

طالل قيس حامد مجيد

ادبي اعدادية المغيرة للبنين

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11237

182022237026

شيرين اكرم احمد كاظم

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11238

182022348007

زينه سرحان محسن غضيب

ادبي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 338.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11239

182022348003

رفل سفيان طلفاح عبود

ادبي ثانوية دجلة المسائية المختلطة

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11240

182021343039

علي سعدون عبد رزوقي

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11241

182021039005

احمد غالب علي جبل

ادبي ثانوية عقبة بن نافع للبنين

 337.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11242

182021343051

كامل خاشع كامل حمدي

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11243

182021122024

صبحي احمد صبحي فاضل

ادبي ثانوية دبي للبنين

 336.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11244

182022374010

امنة عبد الصمد توفيق محمد

ادبي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11245

182021122055

كيالن ايوب محمود عباس

ادبي ثانوية دبي للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11246

182022373043

مروة علي جوبان يوسف

ادبي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11247

182021095017

محمود شاكر محمود خرنوب

ادبي اعدادية الملوية المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11248

182021125022

عويد محمد عويد سميط

ادبي ثانوية غرناطة للبنين

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11249

182022239006

امامه صفاء علي عبد

ادبي ثانوية الكندي للبنات

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11250

182021350164

يونس جاسم حسين حسن

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11251

182021361008

رياض احمد حمود احمد

ادبي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11252

182021142020

غيث رافد حميد عبد

ادبي اعدادية اعالم المستقبل للبنين

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11253

182022193016

والء ارحيم خلف عبود

ادبي ثانوية الروابي الخضراء للبنات

 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)
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 332.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11255

182022374078

نبأ هاشم محمد حسن

ادبي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11256

182021041070

ياسين طه صبري طه

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 331.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11257

182022283016

سيناء سالم علي حمادي

ادبي ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطة

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11258

182021096021

فاضل احمد فيصل ناصر

ادبي ثانوية التراث العربي للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11259

182022237010

تبارك خيرهللا محمد عباس

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11260

212021272002

احمد اياد كامل خلف

ادبي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11261

182021321019

وليد جمال صبحي خلف

ادبي ثانوية البروج المختلطة

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11262

182022374029

رواء ابراهيم محمد علي

ادبي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11263

182021142016

عثمان جمال نايف جزاع

ادبي اعدادية اعالم المستقبل للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11264

182021029019

فرحان عادل عجاج حسن

ادبي اعدادية الوطن للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11265

182021349031

مصطفى بدران فرحان سمير

ادبي ثانوية الجيل الجديد المسائية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11266

312021009047

مصطفى ياسر عادل عبد هللا

ادبي اعدادية االمين للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11267

212021043001

ابراهيم راضي كاظم جمعه

ادبي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11268

212022228028

هند مهدي احمد محمود

ادبي ثانوية ابن يونس المختلطة

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11269

182021333128

مروان عبد اللطيف خلف كصير

ادبي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11270

182022183034

ضي عامر وهيب فرج

ادبي اعدادية عمورية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11271

182022170008

داليا حسين علي سليمان

ادبي ثانوية العلم للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11272

212022292037

غفران ظاهر شيخان كحيط

ادبي ثانوية االماني المسائية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11273

202022157017

زينة نوزاد عادل محمد

ادبي ثانوية همسة للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11274

182021045022

سيف سعد زيدان خلف

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11275

312021009017

طه عالء حسين جاسم

ادبي اعدادية االمين للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11276

182021041029

عبد الرحمن احمد رجب احمد

ادبي اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11277

182021096014

زياد طارق محمد سلمان

ادبي ثانوية التراث العربي للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11278

182022198003

تبارك ظاهر فهد مربط

ادبي ثانوية البو هيازع للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11279

202022383013

ده ريا فؤاد محمد علي

ادبي ثانوية النه المسائية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11280

182022269012

رنا بشير شاكر عبد هللا

ادبي ثانوية الهدى للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11281

202022117005

االء خليل علي حسن

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11282

182021347013

ادريس لهب ضحوي جلعو

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11283

182021045042

محمد جاسم محمد عبد

ادبي اعدادية المنصور للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11284

212022137019

شهد حسام قاسم عليوي

ادبي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)
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 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11285

182021021034

عبد الرزاق كريم خلف نوفان

ادبي إعدادية الفرقان للبنين

11286

182021082021

حيدر بشار عبد الرزاق خلف

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11287

212021038011

احمد مازن فائق هذال

ادبي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11288

182022221014

ساره علي كامل صبري

ادبي اعدادية جنة العراق للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11289

212022091014

تبارك محمد علي جاسم

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11290

211921273063

مصطفى كريم مطشر جاري

ادبي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 376.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11291

202021400100

خضر ربيع رجب غيث

ادبي الخارجيون

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11292

182021150013

زياد محمود احمد سليمان

ادبي ثانوية المزهر للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11293

212022240002

فاطمه جمال علي محمود

ادبي ثانوية الصباح المختلطة

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11294

182021082072

ياسين طه ابراهيم محمود

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11295

182022276003

طيبه وائل خالد حسين

ادبي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11296

182021343047

غيث منيب ارميض نومان

ادبي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11297

202021377085

محمد خليل محمد مولود

ادبي ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كردية

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11298

182021132016

ياسر عدنان محمد عباس

ادبي ثانوية الشافعي للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11299

211921261021

محمد باقر عبد هللا حسن

ادبي ثانوية جنة الخلد المختلطة

 375.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11300

202021266007

ضياء احمد عبد هللا كاظم

ادبي ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11301

182021090013

عمر بدران فرحان سمير

ادبي ثانوية المعتصم للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11302

212022294062

مروه شاكر محمود سبتي

ادبي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11303

182021073023

عبد هللا محمد رياض بحر

ادبي اعدادية ابن المعتم للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11304

212021081018

حيدر عباس حميد وادي

ادبي اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11305

212021010027

عادل محمد فاضل أمين

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11306

182022190014

فاطمه رافع ياسين محمد

ادبي ثانوية القبس للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11307

182022268033

عذراء يوسف جاسم صالح

ادبي ثانوية دار الحكمة للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11308

182021019033

عمر قاسم محمد علي

ادبي ثانوية العلم للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11309

122021205002

احمد محمود نوري عبد اللطيف

ادبي ثانوية الطارمية المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11310

182022242002

أمنه رعد طه محمد سعيد

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11311

182021059033

علي حسين علي زيدان

ادبي اعدادية الحضارة للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11312

182022255011

سجى محمود طعمه حسن

ادبي اعدادية االسحاقي للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11313

182022168009

زمن عبد هللا محمد عيسى

ادبي ثانوية البوجواري للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11314

212022158018

زينب محمد مصلح حسين

ادبي ثانوية المروة للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11315

182021122046

علي مأمون علي حسين

ادبي ثانوية دبي للبنين

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)
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 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11317

182022163023

ريم مازن مصطفى علي

ادبي اعدادية الشرقاط للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11318

212021272073

علي رحيم ابراهيم حسن

ادبي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11319

212022144002

افراح احمد محمود علي

ادبي ثانوية الحريري للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11320

182022347009

ايه يحيى خليل ابراهيم

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11321

212022291054

هيام عثمان علي حسين

ادبي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11322

182021133001

ابراهيم نزار خزعل علي

ادبي ثانوية الناعمة المختلطة

 319.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11323

112021027042

طه علي تقي عليوي

ادبي اعدادية الوركاء للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11324

182022198027

نسرين غانم عايد مطر

ادبي ثانوية البو هيازع للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11325

212022093001

اصاله مجيد جاسم محمد

ادبي اعدادية البراءة للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11326

272022102004

اخالص حسن حسين موسى

ادبي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11327

182021082029

صفاء وليد ابراهيم حمد

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11328

112021054017

حيدر سعد احمد كاظم

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11329

212021038055

عبد الرحمن حقي عبد الرحمن عبد القادر

ادبي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11330

182021114009

علي عباس فاضل علي

ادبي ثانوية االنشراح للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11331

182022287012

مها جاسم مخلف شلش

ادبي ثانوية الجواهري المختلطة

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11332

182021008006

ضياء منير جمعه جلمود

ادبي ثانوية ابن االثير للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11333

232021065012

صادق احمد خلف تايه

ادبي ثانوية موسى الكليم للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11334

182022237032

ضحى مرتضى كامل حمدي

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11335

182022259010

شيماء ابراهيم عبيد حمد

ادبي ثانوية سدرة المنتهى للبنات

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11336

212021029005

سجاد رجب محمد حقي عبد الرضا

ادبي اعدادية النضال للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11337

252021017013

صادق نجاح علوان عبد الحسين

ادبي ثانوية المناذرة للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11338

212021062048

نزار عدنان كاظم مسعود

ادبي ثانوية اول حزيران للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11339

182022198008

رفقه ظاهر فهد مربط

ادبي ثانوية البو هيازع للبنات

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11340

202022281006

دنيا عدنان نامق محمد

ادبي ثانوية اختر المسائية للبنات  -عربية

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11341

122022231006

اسراء عمرلك مشعان سرحان

ادبي ثانوية طوعة المسائية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11342

182022374053

عبير احمد مهدي صالح

ادبي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11343

182021150026

عز الدين محمد شهاب احمد

ادبي ثانوية المزهر للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11344

182021283003

حامد فوزي علي حمادي

ادبي ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطة

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11345

242022222022

نور الهدى فرحان محسن عبد اللطيف

ادبي ثانوية الشامية المسائية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11346

212021012047

عباس عمار محمود ياسين

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 316.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)
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11347

262021015021

حمزه احمد حبيب حسين

ادبي اعدادية نور المصطفى للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11348

222021243011

مصطفى كريم ثامر ناصر

ادبي ثانوية الرويمي المختلطة

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11349

142022100072

طيبه طالب علي فارس

ادبي اعدادية الفداء للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11350

212021081016

حمزة عبد المنعم احمد ذياب

ادبي اعدادية ضرار بن االزور للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11351

212021273061

مصطفى طالب محمد وسمي

ادبي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11352

212021014064

ليث نذير طالب عليوي

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11353

182021082005

احمد صالح طه حسين

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11354

232021205002

احمد ابراهيم هادي عبد الحليم

ادبي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11355

122021009084

حسين فالح قاسم رسن

ادبي اعدادية العراق للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11356

292021016065

محمد عباس كاظم بيدة

ادبي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11357

282021045016

مرتضى عبد الرحيم جلوب محصر

ادبي ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11358

222022145025

كوثر عادل فاخر كاظم

ادبي ثانويه اريدو للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11359

182022373036

عال جمال عكاب احمد

ادبي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11360

162021097023

حسنين نافع هاشم هادي

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11361

182021116005

رسول ثاير عبد فرحان

ادبي ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11362

162022464007

غدير كاظم مزعل علك

ادبي ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11363

182022192013

عبير محسن فارس ذياب

ادبي ثانوية سمية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11364

112021059088

مصطفى سلمان داود سلمان

ادبي اعدادية االهداف االدبية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11365

152021010063

مصطفى قصي حلو عبيد

ادبي اعدادية قباء للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11366

182021082042

عبد هللا سفيان محمد حسن

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11367

252021158017

سعود ناهي هالل سلمان

ادبي ثانوية الفلك المسائية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11368

182022235001

اسماء عبد هللا حميد حسن

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11369

182021350094

فهد خضير احمد صالح

ادبي ثانوية الهادي المسائية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11370

182022239014

رفل ناظم هيجل فرحان

ادبي ثانوية الكندي للبنات

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11371

242021051041

مسلم شهيد عبد الرزاق طرفه

ادبي اعداديه الوهج للبنين

 314.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11372

182022237001

ابرار هشام علي كريم

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11373

202021400210

علي محمد قازي كريم

ادبي الخارجيون

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11374

282021046140

موسى علي محيبس محمد

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11375

262021162019

مراد رحمان غزاي فضي

ادبي ثانوية الصباح للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11376

182022347037

منى عدنان محمد فياض

ادبي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11377

212021014007

احمد راضي نجم عبد

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)
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ادبي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11379

202021030014

محمد هاشم محمد خضر

ادبي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11380

212021270004

احمد خالد عبدالخالق سمين

ادبي اعدادية بوتان المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11381

232022086010

بنين علي حسين حمود

ادبي اعدادية الثورة للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11382

182021029012

عبد الرحمن عبد الخالق محمود احمد

ادبي اعدادية الوطن للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11383

222022143006

رسل حسب سالم خضير

ادبي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11384

242021203048

علي عباس حسن عجرم

ادبي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11385

222021011031

سجاد هاشم عبدالنبي عويد

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11386

242021040036

علي موسى باني علي

ادبي ثانوية الكندي للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11387

212021062023

عبد الرحمن باسم فليح حسن

ادبي ثانوية اول حزيران للبنين

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11388

212021237015

عثمان راسم محمد عفان

ادبي ثانوية الهاشمية المختلطة

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11389

262021059013

محمد علي عبد الحسين سلمان

ادبي اعدادية سبل النجاح االهلية

 313.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11390

231921054003

جعفر فاضل عبيد عبد المهدي

ادبي اعدادية الشوملي للبنين

 365.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11391

121921027026

منذر حسين علي خلف

ادبي ثانوية الحسن البصري للبنين

 365.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11392

181922252033

هند عبد الحميد طه مصطفى

ادبي اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11393

111921028094

فراس علي سليمان ابراهيم

ادبي اعدادية السياب للبنين

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11394

212021067027

محمد جاسم حسين عبد الرزاق

ادبي ثانوية البطوله للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11395

242021025005

حسام محسن درويش حسين

ادبي اعدادية نفر للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11396

212021074070

عمر عباس علي محمد

ادبي اعدادية بيخال للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11397

182021096027

وسام انور محمد سلمان

ادبي ثانوية التراث العربي للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11398

212021273028

شاكر هامل سامي علي

ادبي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11399

212021278123

محمد نجم مصلح حمد

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11400

232021255093

هادي مازن كريم مغامس

ادبي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11401

202022382029

دريا دلشاد حسين نادر

ادبي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 312.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11402

181921132001

بارق محمد حمود حسين

ادبي ثانوية الشافعي للبنين

 364.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11403

202022401010

افين ابراهيم عمر عبد هللا

ادبي الخارجيات

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11404

142022099018

جمانه سمير بدر محمد

ادبي اعدادية االسكندرونة للبنات

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11405

232021027001

احمد حامد عبد الزهرة محمد

ادبي ثانوية الصديق للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11406

242021008045

محمد خالد عبد محمد

ادبي اعدادية الدغارة للبنين

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11407

212022214009

شهد منصور عليوي جاسم

ادبي ثانوية تل االسمر المختلطة

 311.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11408

161921305006

باقر وائل حميد صيهود

ادبي ثانوية النصر المختلطة

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

صفحة  368من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11409

182022313001

استبرق نعمه احمد علي

ادبي ثانوية جمال عبد الناصر المختلطة

11410

182021122069

محمود عرب ابراهيم احمد

ادبي ثانوية دبي للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11411

232022098043

حنين علي كاظم عبيد

ادبي اعدادية الربيع للبنات

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11412

212021263008

ايوب ضاري سرحان دلف

ادبي ثانوية لقمان الحكيم المختلطة

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11413

262021013027

حسن عماد جواد كاظم

ادبي اعدادية حلب للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11414

182021082057

محمد احسان مرعي حسن

ادبي ثانوية سرى من رأى للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11415

242021015029

عباس خضير عبيس سرحان

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11416

132021006061

علي باسم احمد علوان

ادبي اعدادية السويس للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11417

182021059007

احمد ياسين ابراهيم خلف

ادبي اعدادية الحضارة للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11418

182021005013

غيث ليث لفته فارس

ادبي اعدادية الضلوعية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11419

142021048027

حسين عدنان نصار يازع

ادبي اعدادية اسد بغداد للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11420

212021279047

محمد عبد الرحيم عبد الجبار مراد

ادبي ثانوية االبتهاج المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11421

232022137031

قمر عماد كاظم كزار

ادبي ثانوية الخلود للبنات

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11422

182021095014

ليث فائق أحمد خلف

ادبي اعدادية الملوية المختلطة

 309.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11423

182042186066

هال اسامه غائب شريف

احيائي ثانوية ميسلون للبنات

 377.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11424

182042186025

رغد هالل حمد عداي

احيائي ثانوية ميسلون للبنات

 362.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11425

182041078001

احمد محمد وجيه مصطفى

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11426

182041118011

زياد خلف صالح محيميد

احيائي اعدادية صهيب الرومي للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11427

212042263017

لينا عدنان فزع حمدان

احيائي ثانوية لقمان الحكيم المختلطة

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11428

182041077007

صالح حافظ احمد وهيب

احيائي اعدادية القسطل للبنين

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11429

182041065004

اسماعيل ايوب عبد الجليل رومي

احيائي ثانوية الخانوكة للبنين

 356.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11430

182042189011

دعاء صفوان عامر عز الدين

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11431

182041006089

عبد هللا منتظر علي خضير

احيائي اعدادية بلد للبنين

 354.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11432

182042270006

بشرى غربي كليب صالح

احيائي ثانوية سومر للبنات

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11433

182041040022

عبد الملك امير عبد القادر تركي

احيائي اعدادية عمر المختار للبنين

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11434

182042271112

طيبه قحطان محمد فياض

احيائي ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11435

182042172046

مسار غسان خليل ابراهيم

احيائي ثانوية المستنصرية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11436

182041092015

عزيز عباس احمد جسام

احيائي ثانوية النابغة الذبياني للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11437

182042205074

سرى عباس كاظم عباس

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11438

182041330018

وسيم نصر هللا حسن سلوم

احيائي ثانوية البوجواري المسائية المختلطة

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11439

102041019009

أحمد حيدر إبراهيم لفتة

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)
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 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11441

182042240009

حال ثامر محمود حسن

احيائي اعدادية الرحمة للبنات

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11442

182041004029

يعقوب منفي جربوع سليمان

احيائي اعدادية الشرقاط للبنين

 335.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11443

182042260021

مريم ثاني جاسم محمد

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 334.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11444

182042170010

الهام مطر عطية محمود

احيائي ثانوية العلم للبنات

 333.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11445

182042170079

نوره عالء رضا جواد

احيائي ثانوية العلم للبنات

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11446

202042180074

ساره تحسين اسماعيل قادر

احيائي اعدادية كلية كركوك للبنات

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11447

182041006108

علي عدنان محمد جاسم

احيائي اعدادية بلد للبنين

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11448

262042114010

ضيوف رحمان ثعبان جاسم

احيائي ثانوية الكوت االهلية للبنات

 330.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11449

182042373027

زينب عارف جبار مطر

احيائي ثانوية ميسلون المسائية للبنات

 329.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11450

182041029010

عبد القادر ابراهيم كامل جاسم

احيائي اعدادية الوطن للبنين

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11451

182042190007

زينه مزبان عبد هللا محمود

احيائي ثانوية القبس للبنات

 328.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11452

182041151047

علي بدر ختالن حميد

احيائي ثانوية طريق النجاح االهلية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11453

182042189021

شام يوسف حمادة حسين

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 325.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11454

182041347018

اوس حليم فياض علي

احيائي ثانوية البو عجيل المسائية المختلطة

 324.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11455

182042238043

نورهان عدي قاسم حميد

احيائي ثانوية النور للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11456

182042214008

امنه حسن علي عبد

احيائي ثانوية النابغة الذبياني للبنات

 323.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11457

182041049017

عزيز عدنان عزيز محمد

احيائي ثانوية الملوية األهلية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11458

202041312023

احمد رائد مصطفى رمضان

احيائي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11459

182042202003

اسماء عبد هللا حسين حنيفش

احيائي ثانوية عبد الرحمن الداخل للبنات

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11460

182041079023

عمر باسل مختار نوفان

احيائي ثانوية سومر للبنين

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11461

182042266015

ندى عبد الرزاق حميد حمد

احيائي ثانوية الملوية االهلية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11462

182042237058

الره كمال عبد داود

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 320.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11463

182041335066

عمر هاشم احمد جاسم

احيائي اعدادية النهضة المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11464

182041336003

اسامه قحطان ابراهيم ساير

احيائي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 318.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11465

192041015034

طالل نجاح عبد الغفور حسن

احيائي اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

 317.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11466

182041008026

عمر سامان عبد الرحمن سالم

احيائي ثانوية ابن االثير للبنين

 315.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11467

182051343011

حمزة عباس محمود عباس

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11468

182051343015

سرمد وليد صالح حسين

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 359.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11469

182051005012

صالح عبد الخالق صالح شنون

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11470

182051343014

سرمد غانم اسماعيل خضر

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 358.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)
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11471

182052240007

رحمه احمد يوسف حمود

تطبيقي اعدادية الرحمة للبنات

 357.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11472

182051340008

سمير ابراهيم زايد عياش

تطبيقي ثانوية الحورية المسائية المختلطة

 355.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11473

182051029014

علي حيدر نصيف جاسم

تطبيقي اعدادية الوطن للبنين

 352.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11474

182051046015

سيف علي خلف سليمان

تطبيقي ثانوية التآخي للبنين

 351.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11475

182051343039

مصطفى عادل رشيد فرحان

تطبيقي ثانوية الدور المسائية المختلطة

 349.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11476

122051022006

احمد علي محمد جواد

تطبيقي أعدادية الطارمية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11477

182051058005

حمد عماد حمد عليوي

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي للبنين

 346.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11478

182052252016

شهد كامل محي علي

تطبيقي اعدادية االمام علي الهادي للبنات

 345.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11479

181952374019

لطيفة محمود سعيد شاكر

تطبيقي ثانوية سامراء المسائية للبنات

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

11480

182052240006

رؤى زياد طارق عبد الحليم

تطبيقي اعدادية الرحمة للبنات

 344.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11481

181951006036

عالء احمد سعيد محمد

تطبيقي اعدادية بلد للبنين

 400.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11482

182051333003

احمد مهدي نايف حسن

تطبيقي ثانوية تكريت المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11483

182051021011

حكيم نصير موسى عبد هللا

تطبيقي إعدادية الفرقان للبنين

 340.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11484

132051016032

يوسف محمد عبد الحسين مهدي

تطبيقي ثانوية المتميزين

 339.0الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)

11485

282042067028

فاطمة احمد خلف حسن

احيائي ثانوية كميت للبنات

 591.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

11486

232042137066

نور معمر حامد كاظم

احيائي ثانوية الخلود للبنات

 590.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

11487

222041002261

مجتبى حسين ناصر ابو الهيل

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 590.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

11488

252042097149

فاطمة عبد الحسين مهدي موسى

احيائي ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبنات

 589.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

11489

232042177030

ساره فخري طالب عبد هللا

احيائي ثانوية الطف المختلطة

 589.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة

11490

162042202118

ضحى جواد كاظم عبد الحسين

احيائي ثانوية الشريف الرضي االهلية للبنات

 491.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11491

252041031514

ليث غانم يوسف عبد الحسين

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 477.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11492

292041153080

داود سلمان حسوني حروبي

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 449.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11493

272042059155

هبه رسول كاظم جاسم

احيائي اعدادية اليرموك للبنات

 444.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11494

252041157007

احمد محمد عباس مهدي

احيائي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 442.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11495

252041216014

علي كريم كاظم كريم

احيائي اعدادية االمام الحسين للبنين

 442.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11496

162041019054

ياسر عمار علي حسين

احيائي اعدادية المعقل للبنين

 441.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11497

292042065012

بنين علي كاظم طناك

احيائي ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنات

 432.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11498

222041373018

حسين سالم حلو خزعل

احيائي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 430.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11499

222041001098

كريم عباس حسن يوسف

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 423.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11500

222042190110

زينب محمد حسين عبد سمير

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 420.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11501

242041038003

احمد سمير ثامر عبد الرضا

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 419.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى
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11502

242041017009

امين وحيد هادي حافظ

احيائي اعدادية المصطفى للبنين

 415.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11503

162042226021

جمانه عذبي عبد الواحد عبد الحسين

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 415.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11504

272042059050

زهراء حيدر مهدي محمد

احيائي اعدادية اليرموك للبنات

 415.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11505

112041005052

عبد الرحمن توفيق حسن علوان

احيائي اعدادية المعارف للبنين

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11506

332041058006

علي نذير حسين بكر

احيائي ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحين

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11507

252042059527

سجى حسن عليوي كاظم

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11508

292041005076

طالل كولب عبد هللا مجهول

احيائي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 409.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11509

162041357094

مهدي علي صالح جابر

احيائي اعدادية العراق المسائية للبنين

 409.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11510

292042160157

فاطمه ناصر حمزه عباس

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11511

162042196043

مريم ميثم مهدي صالح

احيائي ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنات

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11512

162051355038

بدر موسى عبد الرزاق طه

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 439.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11513

162051084145

علي باسم محمد ابراهيم

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 436.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11514

162051497111

نائل جاسم عبد اللطيف جاسم

تطبيقي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 417.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11515

162051015084

محمد صادق رائد جواد كاظم

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11516

162051363193

علي عامر صبار جياد

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

11517

292051005069

فيصل ناجح نعيم ياسر

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 437.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11518

162051497092

محمد فالح محسن نعمة

تطبيقي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 424.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11519

252051206006

غدير جعفر موسى جعفر

تطبيقي ثانوية الفرزدق االهلية للبنين

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11520

292051025019

حسين زياد طارق كامل

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11521

252051205115

محمد مهدي رياض غياث الدين محمد علي

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11522

252051044167

منتظر محمد جبر عبود

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 406.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11523

252051156062

مصطفى رياض محمد هاشم

تطبيقي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 403.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11524

252052084004

بتول زهير جندي جاسم

تطبيقي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11525

242051062062

عبد هللا محمد نجم عبد هللا

تطبيقي اعدادية التفوق للبنين

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11526

162051135003

بدر صباح بهلول دغش

تطبيقي ثانوية المدى االهلية للبنين

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11527

282052055013

زهراء تحسين فاخر حمادي

تطبيقي اعدادية بنت الهدى للبنات

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11528

282051001158

محمد منتظر سليم جبار

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11529

162051400348

هاني عطا لوج عبد

تطبيقي الخارجيون

 391.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11530

282052069042

نبأ محمد علوان خميس

تطبيقي ثانوية الغفران للبنات

 391.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11531

252042101202

مريم عبد الحسين سعيد عبد علي

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 543.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11532

252041044453

مرتضى زاهد جليل نصيف

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 523.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت
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 514.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11533

242042401083

ودق ضياء عبود لعيبي

احيائي الخارجيات

11534

222041356117

عبد هللا عيد ابراهيم سلطان

احيائي اعدادية التميز للبنين

 500.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11535

252042086123

فاطمه محمود شاكر فشل

احيائي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 500.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11536

252042095080

سكينه هاشم محمد عبيد

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 499.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11537

262041011011

احمد عمار عبد راضي

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 491.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11538

252042059673

فاطمه علي عبد الحميد جبر

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 489.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11539

232042086066

رفل زياد علوان مطرود

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 489.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11540

272052063055

عال موفق رزاق مدفون

تطبيقي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 483.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11541

252051205058

عبد هللا علي عبد االله مهدي

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 438.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11542

252051044140

مرتضى حامد عبد علي حسين

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 437.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11543

272051001015

ادريس محمود عباس كاظم

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 436.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11544

252051010056

هاشم محمد هاشم محمد علي

تطبيقي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 431.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت

11545

272042083066

زينب جاسم محمد حسين

احيائي اعدادية السما للبنات

 554.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

11546

162041122004

عبد الرحمن علي عبد السيد سيالوي

احيائي ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنين

 539.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

11547

212051002064

علي ساكن ناظم ماضي

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 532.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

11548

172051071002

حيدر شمس الدين محمد نقي

تطبيقي ثانوية كرمليس للبنين

 526.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران

11549

272041001288

محمد علي عزي محمد حسن

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 536.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

11550

272041029039

زيد محمد عبد الحمزه جبار

احيائي ثانوية الذرى للمتميزين

 534.8جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

11551

262041001120

علي حسن علي فليح

احيائي اعدادية الكوت للبنين

 531.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

11552

252041044295

علي شاكر نعمه حسين

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 528.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

11553

202041262010

احمد عقيل فهد عبد هللا

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 527.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران

11554

252042108078

رؤى صباح فتحي طاهر

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنات

 575.8جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

11555

242041001205

كرار جاسم دايخ شالل

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 574.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

11556

222042401098

نبأ علي سالم عبيد

احيائي الخارجيات

 568.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

11557

272042056041

ايات عمار شنشول نعمه

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 550.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

11558

292042401053

مريم ودود سلمان محمدجواد

احيائي الخارجيات

 544.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

11559

222052111009

خديجه فرحان كاطم مشلتغ

تطبيقي اعدادية العقبة للبنات

 498.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

11560

272051153054

حسين هادي ناصر حسين

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 494.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات

11561

162051357053

امير رائد عبد الغالي قنديل

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 438.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11562

162051122015

مصطفى رحيم جحيل زنيد

تطبيقي ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنين

 435.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11563

162052284003

ايه احمد عبد كاظم

تطبيقي ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنات

 430.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
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 427.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

تطبيقي اعدادية االريج للبنات

11565

272051002182

مهند حازم فاهم جبر

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 425.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11566

162051074027

عبد هللا عباس خلف نعمة

تطبيقي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 420.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11567

162051004015

حسين حاتم عبد الكريم باشط

تطبيقي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11568

162051045027

عباس عبد الكريم عبد الرزاق جاسم

تطبيقي اعدادية االعالم للبنين

 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11569

262051027026

سجاد عالوي فليح حسن

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنين

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11570

162051015088

محمود عبد الباسط عبد الوهاب جاسم

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

 399.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11571

162051400352

وليد عباس عبد الرضا جابر

تطبيقي الخارجيون

 398.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11572

162052333012

منار محمد عبد الزهرة حسين

تطبيقي ثانوية نور الجوادين االهلية للبنات

 397.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11573

242051010006

حسين عباس وحيد هادي

تطبيقي اعدادية الحمزة للبنين

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11574

162051020022

حسن عبود محمد هاشم

تطبيقي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 395.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11575

272051150004

ابراهيم عبد الزهره عبد علي عبد هللا

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11576

162051084169

علي عبود عبد علي يوسف

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11577

162051357424

محمد مؤيد عبود علي

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

11578

272052091002

أم البنين أحمد مزيد صكر

تطبيقي اعدادية العقيلة للبنات

 417.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11579

272051004015

حسين حسن هادي محمد جواد

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

11580

232041022010

حسين مهند عبد المحسن مالك

احيائي ثانوية بيروت للبنين

 424.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11581

232042079071

ياسمين وهاب خضير مزبن

احيائي ثانوية الوركاء للبنات

 419.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11582

232042117137

غفران حيدر حسن علي

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11583

162041049002

احمد قصي ذياب محمد

احيائي اعدادية شط العرب للبنين

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11584

132041257010

اسعد حميد كاظم راضي

احيائي ثانوية الطف المسائية للبنين

 411.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11585

202041259056

اقدس خيري عبد الكريم خضير

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11586

202042141044

فاطمه صباح حمود ولي

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11587

212041272119

سفيان خالد كوكز خلف

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11588

232041069048

مضر حسن علي مطلك

احيائي ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنين

 401.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11589

232041009034

حسين صادق مهدي محسن

احيائي اعدادية المسيب للبنين

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11590

162041352091

محمد عبد الخالق فوزي عباس

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 395.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11591

232041027006

ايوب رياض داود سلمان

احيائي ثانوية الصديق للبنين

 395.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11592

262041208025

عبد هللا حسين جليب سعيد

احيائي ثانوية النعمانية المسائية للبنين

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11593

222041001042

حسين عالء عبد المحسن علي

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 393.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11594

212042092001

أزين قاسم محمد علي محمد

احيائي اعدادية الزيتونة للبنات

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة
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11595

232041052024

زؤام ضرغام عبد الخضر جاسم

احيائي اعدادية العراق الجديد للبنين

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11596

212041274031

علي جاسم نصيف جاسم

احيائي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11597

162042475019

زينب اسعد نجم عبد هللا

احيائي ثانوية االوحد االهلية للبنات

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11598

212041012076

عبد المهيمن احمد صيهود علي

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11599

232042095082

نهله ماجد جليل اسماعيل

احيائي ثانوية المسعودي للبنات

 391.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11600

162051033033

حسين علي عبد الكريم نعمه

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 440.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11601

162051350012

خالد ابراهيم عجيل عبد القادر

تطبيقي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11602

162051363119

رزاق كاظم شعالن موسى

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 398.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة

11603

112041049115

يحيى محمد حميد محمد

احيائي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 419.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات

11604

162041060089

محمد عباس فاضل جاسم

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات

11605

252042056110

رسل رياض محمد جواد

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 394.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات

11606

232042117180

نبأ حسون عباس عناد

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

11607

232041208006

عباس خالد عبد العباس مصيخ

احيائي ثانوية النخيلة الغربية المختلطة

 373.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

11608

232041008015

احمد مشتاق طالب عبد الكاظم

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 373.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

11609

232042131046

سجى منذر هادي حمزه

احيائي ثانوية الغدير للبنات

 370.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

11610

232041001050

عبد هللا رعد صالح مهدي

احيائي اعدادية االسكندرية للبنين

 370.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

11611

282041021031

مصطفى عالوي حسين جابر

احيائي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 360.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

11612

122051025068

علي محمد عبد زيد ماضي

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 360.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب

11613

162051015035

حيدر علي شنشول عبد الحميد

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

 389.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11614

232051008027

زيد حمود فاضل هواس

تطبيقي اعدادية المحاويل للبنين

 372.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11615

252051008143

مرتضى نزار كريم عبد

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 371.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11616

232052098008

ايات حسين علي منكش

تطبيقي اعدادية الربيع للبنات

 370.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11617

252051214004

هاني كريم موسى محمود

تطبيقي ثانوية القصواء االهلية للبنين

 366.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11618

162051101003

علي عبد العزيز عبد الصمد موسى

تطبيقي ثانوية الدورة للبنين

 365.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11619

252052170076

زهراء اركان جاسم عبود

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 364.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11620

252051007135

قاسم محمد زكي ياسين

تطبيقي اعدادية النصر المركزية للبنين

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11621

162051036051

شاكر جبار نهيب نجم

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11622

142051029007

حسن علي غيالن كزار

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11623

252051156031

سيف علي عبد الغفار عويد

تطبيقي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11624

162052238013

زمن فراس مؤيد مهدي

تطبيقي اعدادية االريج للبنات

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11625

162051364064

زكريا عبد الزهرة غازي ابراهيم

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 362.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة
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 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11626

162051358129

علي حسين حسن جبر

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

11627

222051005001

حسين حميد حبيب مسعد

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11628

252052056029

رسل فارس جابر طالب

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11629

162051301086

مصطفى علي كاظم نعيم

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

 360.0جامعة الفرات االوسط التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة

11630

232042088238

زينب حيدر نايف حسن

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 588.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

11631

252041031396

علي حسين عبد زيد عبيس

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 578.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

11632

242041028057

محمد عبد الزهره جريد عبود

احيائي اعدادية الديوانية للبنين

 578.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

11633

232042271589

فاطمة فاضل كاظم عبد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 576.4جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

11634

232042142258

فاطمه عدي عبد الحمزه عبد الرضا

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 575.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

11635

272041151072

محمد قاسم ناجي حسين

احيائي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 572.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

11636

232041020407

هادي محمد جواد كاظم

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 571.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل

11637

232042120187

فاطمه كريم هندول جاسم

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 547.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض

11638

252042096420

فاطمه كرار صاحب عبد الجواد

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 587.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11639

272041001097

حسين كمال عطيه طرخان

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 587.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11640

242041071008

احمد مظفر مهدي جاسم

احيائي اعدادية الغدير للبنين

 585.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11641

252042170009

اسراء باسم عبد الحسين صاحب

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 585.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11642

242042142032

زينب فالح حسن كاظم

احيائي اعدادية مريم العذراء االهلية للبنات

 583.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11643

272042401079

زهراء هاشم عبد كضكاض

احيائي الخارجيات

 583.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11644

252041031532

مجتبى ثابت مكي علي

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 583.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11645

232042167013

مريم عدنان كليف حسين

احيائي ثانوية زهير بن القين المختلطة

 582.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11646

271942056109

حوراء هاتف جابر حمزه

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 679.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11647

252042170549

قسم احمد تركي حمزة

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 581.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11648

232042088001

أسيل حسين سليم عبد الرضا

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 580.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11649

252041207095

محمد جمال نعمه جبر

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 579.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة

11650

242041076089

غسان صباح درويش عناد

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 567.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11651

252042095090

ضحى ظاهر مزيح محمد

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 567.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11652

252041001002

احمد بيوند علي كرم علي حسن علي

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 564.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11653

252041151046

حسين صاحب عريان هادي

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 561.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11654

252042059374

زهراء حسين علي حسين

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 555.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11655

252042195001

أسماء حسين غالي غياض

احيائي ثانوية االشراق للبنات

 551.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11656

242042114002

آسيا عبد الواحد كاظم جاهل

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 549.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض
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11657

252042100122

فاطمه احمد جيثوم جبر

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 548.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11658

252042096173

رقيه حسين عبد علي منحوش

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 547.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11659

242042081094

نور عايد فليح محمد

احيائي ثانوية الثقة االهلية للبنات

 545.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11660

252042059127

بتول صدام حسن محمود

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 543.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض

11661

272041029099

محمد عماد الدين عبد االمير محمد

احيائي ثانوية الذرى للمتميزين

 576.8جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11662

272041037032

محمد لفته منعم مراد

احيائي اعدادية المؤاخاة للبنين

 570.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11663

272042062090

كوثر عبد الحسين عمران موسى

احيائي اعدادية االمامة للبنات

 564.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11664

272042089031

حنين فاضل عبد الحسن هادي

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 564.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11665

222042134020

بنين احمد حسن ثامر

احيائي اعدادية الشموخ للبنات

 562.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11666

272041400029

سجاد جبار مجهول ثعلب

احيائي الخارجيون

 559.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11667

222041036010

احمد حسين عبد علي محمد

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 559.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11668

232042088384

فاطمه عباس فاضل كريم

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 558.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11669

252042056162

زينب عبد الزهره حمود جواد

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 557.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11670

232041251328

علي ناهض مجهول جياد

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 557.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11671

222041091224

منتظر كريم شديد سلمان

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 557.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع

11672

242042102058

بنين حسين علوان محمد

احيائي اعدادية السنية للبنات

 568.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية

11673

292042056074

رويده صادق جابر طه

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 568.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية

11674

242042095104

شهد عماد عزيز كاظم

احيائي اعدادية النور للبنات

 559.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية

11675

242042130027

بنين عزيز عباس علي

احيائي ثانوية العفاف للبنات

 557.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية

11676

242042118148

نور هيثم حاكم مهدي

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 554.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية

11677

242041030024

محمد كاظم سايب حسين

احيائي اعدادية الثقلين للبنين

 564.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11678

232041020103

حسين كريم جابر مهدي

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 552.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11679

242042134143

ضحى ثائر شاكر عبد الزهره

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 551.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11680

242041211059

كاظم جواد كاظم عبد الحسين

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 551.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11681

242042108001

آيات أحمد عبد الرزاق عبد المطلب

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 547.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11682

242042123115

سماء سعد عيسى خضير

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 546.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11683

252042170418

سهيلة محمد كاظم معيش

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 541.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11684

242042141035

رواء عبد هللا جاسم عبيد

احيائي ثانوية الجنائن المعلقة للبنات

 540.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11685

242042094104

كوثر علي حسان مجلي

احيائي اعدادية الرباب للبنات

 538.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض

11686

292041400039

فاضل سالم محمد فرحان

احيائي الخارجيون

 578.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة

11687

292042052061

بنين علي جواد كاظم

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 573.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة
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11688

222042188008

رواء علي ناصر كاظم

احيائي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

 557.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة

11689

252041007009

احمد جاسم كطوف واجد

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 553.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة

11690

222041091127

علي خليل زبيري حسين

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 553.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة

11691

242041018056

عبد الرحيم هادي جبر وهد

احيائي اعدادية الجواهري للبنين

 549.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

11692

252041046036

علي حاجم عبود سلمان

احيائي ثانوية بين الحرمين للبنين

 548.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

11693

222041302036

عباس خلف علي كريم

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 545.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

11694

272042054059

فواطم محمد كاظم فرحان

احيائي ثانوية الرقيم للبنات

 539.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

11695

242042102292

نور عواد حميد مروح

احيائي اعدادية السنية للبنات

 536.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

11696

242042102046

بتول رحيم عطشان احفيدل

احيائي اعدادية السنية للبنات

 533.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض

11697

272042079068

ساره محمد اعجيد طرفه

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 575.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

11698

232041020197

علي احمد حايف كاظم

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 574.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

11699

272041010212

منتظر عامر عبود منصور

احيائي اعدادية الهندية للبنين

 572.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

11700

242042191035

سجى حيدر عبيد سلمان

احيائي ثانوية االوائل االهلية للبنات

 572.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

11701

252041009021

اكرم يحيى عبد الحسين هويدي

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 570.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

11702

272041154092

عباس عبد الرزاق عطيه فرهود

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 569.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

11703

272041002036

حسنين ممدوح مغير عطية

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 568.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية

11704

252042100539

نورس عائد لفته سحيور

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 577.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

11705

252042084571

فاطمه علي شاكر شريف

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 574.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

11706

252041207058

عبد هللا علي حمزه حنون

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 573.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

11707

252042170606

نبا حسن جبر جياد

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 572.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

11708

252041001014

احمد قاسم علي عوض علي محمد حسين

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 568.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

11709

242041006060

غيث عبيس هالل حسن

احيائي اعدادية ابي تراب للبنين

 568.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

11710

252041207012

حسن رزاق عباس عبود

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 565.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

11711

272041002086

عباس حسين كباشي دخيل

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 562.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف

11712

272042060090

دعاء عامر عباس مرزه

احيائي اعدادية النجاح للبنات

 455.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11713

272042401168

هيفاء كريم مشاي عليخ

احيائي الخارجيات

 417.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11714

232041212011

علي واثق صالح حسن

احيائي ثانوية االخوة المختلطة

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11715

232041062009

محمد حيدر عبيس خليل

احيائي ثانوية العراق االهلية للبنين

 386.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11716

232041014110

محمد قاسم عبد علي خلف

احيائي اعدادية البيان للبنين

 382.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11717

232042103028

تيسير رعد حسين خميس

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

 377.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11718

232041252203

قاسم محسن عبد الواحد ناجي

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 375.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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232041251199

سعد احمد عبد الكاظم محيسن
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احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 373.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11720

232041250001

ابراهيم احمد هاشم هادي

احيائي ثانوية الكفل المسائية للبنين

 372.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11721

232041021050

زين العابدين فاضل جاسم حمزه

احيائي ثانوية بابل للبنين

 369.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11722

232041252177

علي محمد لطيف حسن

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 366.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11723

232041060080

علي جيشي جاسم حيدر

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 366.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11724

232042130005

ايات احمد حاج شدهان

احيائي ثانوية النجوم للبنات

 365.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11725

232041015010

سجاد عقيل عبد الرزاق ظاهر

احيائي ثانوية الحلة للبنين

 364.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11726

232042271727

نور الهدى عباس محمد عراك

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11727

232042107078

مروه حسين جواد حمزه

احيائي اعدادية دجلة للبنات

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11728

232041251041

امير اسماعيل محمد صكبان

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11729

232042157042

زينب كريم نجم عبد هللا

احيائي ثانوية رابعة العدوية للبنات

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11730

232041251394

محمد ستار خليل ابراهيم

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11731

232041009003

احمد بهاء زهير حنتوش

احيائي اعدادية المسيب للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11732

232041199019

محمد جواد كاظم عبيس

احيائي ثانوية بدر الكبرى المختلطة

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11733

232041046040

محمد علي طالب شاكر

احيائي ثانوية الباقر للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11734

232042153040

جلنار حميد تركي عبد الحسين

احيائي ثانوية حواء االهلية للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11735

232041251202

سلوان صباح عدول عوض

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11736

252041205166

مؤمل حرجان شنشول ياقوت

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11737

232042147061

غدير فاضل رحمن هاتف

احيائي ثانوية الرباب للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11738

232041251266

علي جواد كاظم عطيه

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11739

232042131081

نور جاسم محمد ابراهيم

احيائي ثانوية الغدير للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11740

232041178023

علي بايش خضير عباس

احيائي ثانوية القاهرة المختلطة

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11741

232041002136

عباس محمد حميد مجيد

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11742

232041061069

مهيمن خالد عبد اليمه ماضي

احيائي اعدادية الطبري للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11743

232042114103

فاطمه سالم نجم عبد هللا

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11744

232041280013

سجاد ثامر موسى حميد

احيائي ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11745

232042150010

نور الهدى ميثم حسين رشيد

احيائي ثانوية المتنبي االهلية للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11746

232041001074

محمد كريم مرزه حتروش

احيائي اعدادية االسكندرية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11747

232041003027

حسين صباح شاكر هادي

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11748

232041067069

علي ايهاب احمد محمود

احيائي ثانوية الجامعة للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11749

232041256021

ايوب مؤيد محي زغير

احيائي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11751

232042087347

هبه مهدي جعفر مهدي

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11752

232041007012

احمد موفق طالب خضير

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11753

232042123018

براء قاسم عبد االمير مزهر

احيائي اعدادية سكينة بنت الحسين للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11754

232041060004

احمد حمزه جوير عبيس

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11755

232042078094

فاطمه حردان محي عبد علي

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11756

232041251137

حسين هاني كاظم نايف

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11757

232041003020

حسن علي حبيب كنوش

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11758

232042210006

سارة ابراهيم حسون شالوك

احيائي ثانوية ذو الفقار المختلطة

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11759

232041251478

مصطفى مؤيد ناصر حسين

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11760

232041020022

احمد زيد حسين شاكر

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11761

232042118022

روان علي جواد كاظم

احيائي ثانوية اآلمال للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11762

232041050027

مسلم علي صاحب حسن

احيائي اعدادية الفرزدق للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11763

232041020394

منتظر عبد العال كاظم حمزه

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11764

272042059056

زهراء عقيل شاهين حسن

احيائي اعدادية اليرموك للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11765

232041006067

سجاد هادي حافظ دوهان

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11766

232042109169

نور عقيل علي عبد الساده

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11767

232042088157

رقيه علي عبيس عبيد

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11768

222041318015

صالح عبد المهدي نوري خزعل

احيائي ثانوية االصالح المسائية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11769

232041212013

مؤمل عامر ياسر خضير

احيائي ثانوية االخوة المختلطة

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11770

232041172007

حسين عبد الكاظم صالح هادي

احيائي ثانوية الصادق المختلطة

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11771

232041251304

علي عبد الجليل عطوان خليف

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11772

232042096020

بنين مهدي صالح مهدي

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11773

232042086023

ايات منعم سلمان حسين

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11774

232042088279

زينه حسين علي محمد

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11775

232041250030

سجاد رياض جواد كاظم

احيائي ثانوية الكفل المسائية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11776

232042148041

طيبة عدي حسين محيسن

احيائي ثانوية التراث للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11777

232042164035

شهد مثنى هادي كاظم

احيائي اعدادية االقتدار المختلطة

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11778

232041036012

يوسف فراس اسماعيل خليل

احيائي ثانويه ابي تراب للبنين  -الوقف الشيعي

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11779

232042121063

زينب عبد الكريم هادي محمود

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11780

232041002241

محمد علي حبيب شبيب

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11781

232041067115

مرتضى علي كاظم حسن

احيائي ثانوية الجامعة للبنين

11782

232041252120

عباس عالء مالك عسر

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11783

242041203141

سجاد علي جواد مهدي

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11784

232042077010

آيات ثامر حمزه مطر

احيائي اعدادية الغساسنة للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11785

232041286025

مرتضى عباس صبري علي

احيائي ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11786

232041005146

منتظر سهيل نجم عبود

احيائي اعدادية الفيحاء للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11787

232041251111

حسين سعود ناهي عاجل

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11788

232042078019

بنين زمن رحيم حمزه

احيائي اعدادية المناذرة للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11789

232041251380

محمد جعفر علي مطشر صبيح

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11790

232042304166

فاطمه بدر عويد مصحب

احيائي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11791

232041205024

مرتضى فرحان عبادي مهيدي

احيائي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11792

232041042180

مصطفى احمد عباس محمد

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11793

272042161097

هاجر علي عبد الرضا خضير

احيائي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11794

242041030011

عبد هللا عباس بعيوي محيسن

احيائي اعدادية الثقلين للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11795

232041258003

ازهر حيدر حمزة عبد الجبار

احيائي ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11796

232042271622

فاطمه نجم عبد هادي

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11797

232041289043

محمد كريم شياع سدخان

احيائي ثانوية االزدهار االهلية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11798

232041211002

احمد حيدر شذر شهيد

احيائي ثانوية النخيل المختلطة

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11799

232041164041

عماد عدنان جبر حسين

احيائي اعدادية االقتدار المختلطة

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11800

232042098131

سحر هاني حمزه جواد

احيائي اعدادية الربيع للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11801

232042096065

زينب عادل عبد حداوي

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11802

232042091031

تبارك عبد الرزاق كاظم حمزه

احيائي اعدادية ام البنين للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11803

232041400055

حسين وائل هاشم كاظم

احيائي الخارجيون

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11804

232041002078

حيدر سليم مهدي عبد علي

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11805

232042305106

عذراء عامر مانع كاظم

احيائي ثانوية كوثى للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11806

232041251169

زيد احمد شافي عليوي

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11807

232042176005

سميه راهي رزاق حميد

احيائي ثانوية الدوحة المختلطة

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11808

232042089142

وسن غازي صبار عبد

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11809

232042138006

رغده عبد الحليم خضير عبيس

احيائي ثانوية المستنصرية االهلية للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11810

272041012014

مقتدى حسين مطرود عبد

احيائي ثانوية المجد للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11811

232042115140

فاطمه رضا حسين فرهود

احيائي اعدادية المحاويل للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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القبول المركزي

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11813

232041252152

علي حميد حسن هيجل

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11814

272041012013

محمد قاسم فليح جاسم

احيائي ثانوية المجد للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11815

232041014027

حسن جبار تركي معارج

احيائي اعدادية البيان للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11816

232042137023

رضاء عالوي جساب كاظم

احيائي ثانوية الخلود للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11817

232041252143

علي باسم موسى مراد

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11818

232042124038

رانيه محمد مصطفى حميد

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11819

232042080046

رشا اركان مالك سلمان

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11820

232042098205

هاجر عادل عبيد عبيس

احيائي اعدادية الربيع للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11821

232041251044

امير حيدر حسوني عبيس

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11822

232042271698

نبأ عدنان احميد زويد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11823

232041060149

وسام حمزه ساهي علوان

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11824

232042107041

دنيا حسن فنطل جبر

احيائي اعدادية دجلة للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11825

232041060015

امير فليح عيسى شنيور

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11826

232042124064

زهراء مهدي علي كاظم

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11827

232042177009

بلقيس نعمه حيدر عبيد

احيائي ثانوية الطف المختلطة

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11828

232042185027

طيف علي خليل عبيس

احيائي ثانوية المرتضى المختلطة

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11829

232042102079

نعمات حسين كاظم نعمه

احيائي ثانوية الجنائن للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11830

232041008084

عادل اكرم عوده حمود

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11831

232041255085

غيث صالح حسن نحار

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11832

232041019078

عباس قسام علي عمران

احيائي اعدادية الهاشمية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11833

232042271383

زينب علي عبيد منصور

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11834

232042271154

تغريد علي هادي عون

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11835

232041071017

حسنين ضياء عبادي سلمان

احيائي ثانوية المنار االهلية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11836

232041054067

سجاد علي حمزه عبد

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11837

232041256101

علي ماجد حميد حسين

احيائي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11838

232041007060

حيدر عباس شهيد جلوب

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11839

232042099023

زينب رعد حسين عبود

احيائي ثانوية ابن رشد للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11840

212041002118

كرار موفق طاهر محمد

احيائي اعدادية الخالص للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11841

232042100070

نور عقيل محمد علي ابراهيم

احيائي ثانوية الحلة للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11842

222042135126

زينب علي خضر مطر

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

احيائي ثانوية الفضائل للبنات

11844

232041006076

عباس حامد جاسم عبد

احيائي اعدادية القاسم للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11845

232041019034

حسن محمد عباس محمد

احيائي اعدادية الهاشمية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11846

102042221136

والء عصام ذعار شارع

احيائي ثانوية اسوان المسائية للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11847

272041154128

غيث محمد حسن نوري محمد علي

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11848

232041257052

حسين جبر حنتوش لفته

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11849

232042103102

ياقوت وسام نجم عبيد

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11850

292041003122

صهيب جاسم محمد كاظم

احيائي اعدادية السماوة للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11851

232041040022

علي حسين عبد الحسن علي

احيائي اعدادية ابن السكيت للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11852

232041253143

منتظر عبد الكريم عبد حسين

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11853

232041017026

حسن مكي حسين جاسم

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11854

232041253129

مصطفى حامد هربود غافل

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11855

232042121032

تبارك فالح جاسم حمود

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11856

232041003037

عباس عبد االمير مزيهر جيثوم

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11857

232041252030

تقي زاهر غالي سلمان

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11858

232041251008

احمد اسماعيل عباس مطلك

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11859

232041001056

علي حسين غالي حمد

احيائي اعدادية االسكندرية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11860

232041257241

وسام كاظم حسن محيسن

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11861

232041251177

زين العابدين صالح حسين حمزه

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11862

232041257009

احمد حيدر صالح كاظم

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11863

272041001189

علي حسون جاسم لفته

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11864

232042077007

آمال عادي حسين مثور

احيائي اعدادية الغساسنة للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11865

232041400139

محمد خضر علي ناصر

احيائي الخارجيون

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11866

232042130015

تبارك حمزه عطيه طشار

احيائي ثانوية النجوم للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11867

232041257162

علي عماد عبد عون حمود

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11868

232042164039

عبير مراد مجبل جاسم

احيائي اعدادية االقتدار المختلطة

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11869

232041193002

احمد ثامر عبيد باش آغا

احيائي ثانوية ابن زيدون المختلطة

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11870

142041400026

حسين خليل ابراهيم مهدي

احيائي الخارجيون

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11871

232042305093

سرى فالح حسن جاسم

احيائي ثانوية كوثى للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11872

232041052009

ايمن كامل كريدي حمزة

احيائي اعدادية العراق الجديد للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11873

232042109163

نور الهدى راسم يحيى عويد

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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11874

232041043056

محمد كامل كاظم شهد

الفرع

المدرسة
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القبول المركزي

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

احيائي اعدادية الجزائر للبنين

11875

232041025041

كاظم علي كاظم عبود

احيائي ثانوية المجد للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11876

262041050047

مهند صباح محسن جاسم

احيائي اعدادية دجلة االهلية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11877

232041019172

مصطفى زيدان عبد الكريم حسين

احيائي اعدادية الهاشمية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11878

232041211009

جعفر حيدر جليل حسن

احيائي ثانوية النخيل المختلطة

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11879

232042271624

فرح محمد رضا حمد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11880

272042147045

سماح صالح مهدي شبيب

احيائي ثانوية سيدة النساء للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11881

231941251200

علي حسن موسى صبر

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 372.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11882

232041252199

قاسم رعد غذام لوتي

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11883

232041252082

حيدر محمد عبد زيد خلف

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11884

232041253014

ايهاب وهاب رزاق راضي

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11885

232042156005

شكران عبد علي جعفر حسين

احيائي ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنات

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11886

232041177009

حسين علي حيدر عبيد

احيائي ثانوية الطف المختلطة

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11887

232041251237

عباس ناجح كريم زباله

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11888

232041017169

مهدي علي عناد كاظم

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11889

232042401001

اثمار ستار عبدعلي علوان

احيائي الخارجيات

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11890

232042124085

صفا احمد رزاق محمود

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11891

232041071014

حسن طعمه محمد حمد

احيائي ثانوية المنار االهلية للبنين

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11892

232041256123

محمد حميد حمزه عليوي

احيائي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11893

252041200123

محمد عبد هللا كاظم فالح

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11894

272041045076

محمد عبد االمير ناجي عبد الزهره

احيائي اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11895

232041016020

حيدر احمد محسن علي

احيائي اعدادية السدة للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11896

232042124066

زينب ابراهيم خليل شهيد

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11897

232041400053

حسين هاتف برتو كاظم

احيائي الخارجيون

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11898

232041251156

حيدر علي تايه علي

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11899

232042086012

اماني عالء عبد الستار حمزه

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11900

232041252087

رسول اباذر سالم كاظم

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11901

272042089115

فرح ميثم هادي كاظم

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11902

272041046013

جعفر رعد حسن عبد الكاظم

احيائي ثانوية الوقار للبنين

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11903

232042108062

سرى كاظم شريف اسماعيل

احيائي اعدادية الزرقاء للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11904

232041252130

عبد هللا جبار عبد مظلوم

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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ضحى علي طوسي حسن
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 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11906

232041251440

مرتضى داخل عبيس عبيد

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11907

232042271117

بنين ضياء عبد الحمزة حسون

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11908

232041067119

مصطفى خالد دخيل عبود

احيائي ثانوية الجامعة للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11909

232041071021

حسين ظاهر محسن مردان

احيائي ثانوية المنار االهلية للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11910

262041400021

حيدر عبد الحسين محيسن عبيس

احيائي الخارجيون

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11911

232041400101

علي عبد هللا عمران علي

احيائي الخارجيون

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11912

232042089026

تكتم هادي عبيد كاظم

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11913

232041012008

احمد سعدي جواد عبد الكاظم

احيائي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11914

232041252223

محمد الجواد كاظم عبد الهادي هاني

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11915

232041207009

زيد عباس نويلي سرحان

احيائي ثانوية بالدي المختلطة

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11916

232041012147

مصطفى محمد ابراهيم هدوان

احيائي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11917

232042113009

ايمان احسان عيدان كشوش

احيائي ثانوية الكفاح للبنات

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11918

232041251326

علي مزاحم جفات حميد

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11919

232041251009

احمد جابر حمزه عبود

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11920

232041043018

زيد كريم علي عبيد

احيائي اعدادية الجزائر للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11921

252041044019

احمد رزاق عباس موسى

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11922

232042271050

امنة خضير حسن ثامر

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 305.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11923

232041062008

محمد حميد مجيد عباس

احيائي ثانوية العراق االهلية للبنين

 305.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11924

232042092185

غفران عمران محسن عبد الرضا

احيائي اعدادية طليطلة للبنات

 304.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11925

232051032021

محمد سالم حمزه حسين

تطبيقي اعدادية الكفل للبنين

 366.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11926

222051400064

فؤاد فاضل بالسم غدر

تطبيقي الخارجيون

 360.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11927

232051251292

محمد حسن عبد الحمزه يوسف حسين

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11928

232052107040

نرجس حمزه عبيد فضاله

تطبيقي اعدادية دجلة للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11929

232051251383

يوسف نصر عبد الحسين عبود

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11930

232052142028

سرى ثامر جليل عبيد

تطبيقي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11931

232052086008

بنين علي كاظم حسن

تطبيقي اعدادية الثورة للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11932

231952181004

وسن قاسم جبار كاهي

تطبيقي ثانوية النهروان المختلطة

 417.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11933

232052271244

نور علي فاضل شاكر

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11934

232052105014

شهد بهاء احمد حسوني

تطبيقي ثانوية الباقر للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11935

292051004132

محمد صباح صبري بادي

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

صفحة  385من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

11936

232051251274

لواء فاضل عبيد هالل
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 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11937

232051029009

حسين علي عبد الحسين عكال

تطبيقي ثانوية ابن سينا للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11938

222051308053

محمد سلمان عبد الساده عبود

تطبيقي ثانوية الفهود المسائية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11939

232052148027

فاطمة محمد عبد زيد حسون

تطبيقي ثانوية التراث للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11940

232052101013

زينب شاكر عبد المحسن حسن

تطبيقي اعدادية الشموس للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11941

142051048024

حسين هاتف عبد وناس

تطبيقي اعدادية اسد بغداد للبنين

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11942

232051017078

يوسف فراس جوده جاسم

تطبيقي اعدادية المدحتية للبنين

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11943

162051400329

مصطفى محمد عبد الرضا عريبي

تطبيقي الخارجيون

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11944

232051257082

عالء حسين صدام دبي

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11945

162051353111

علي عباس دشر شهد

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11946

282052190069

زينب علي مهاوي قاسم

تطبيقي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11947

232051253007

جاسم محمد جبر سايب

تطبيقي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11948

272051002050

حسين علي محمد حسن

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11949

232051020070

محمد بشار محمد عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الحلة للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11950

232051036001

أمير سالم عبد زيد جبر

تطبيقي ثانويه ابي تراب للبنين  -الوقف الشيعي

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11951

272051153100

عقيل مسلم كاسب عبود

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11952

232052086054

نور الهدى احمد حسين حمود

تطبيقي اعدادية الثورة للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11953

231951003038

عباس نزار كاظم حمزه

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11954

232051067064

محمد مشعان كاظم سالم

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11955

232052124032

ساجده عبد العظيم عبيد هندي

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11956

232051400071

محمد فالح بريهي جاسم

تطبيقي الخارجيون

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11957

162051135016

حيدر حافظ عبدربه كوش

تطبيقي ثانوية المدى االهلية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11958

232051052020

علي حمزة حمد عمران

تطبيقي اعدادية العراق الجديد للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11959

222051307236

حسين كامل كاطع عاجل

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11960

232052205006

رقية عايد كريم شنين

تطبيقي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11961

231951008044

علي احمد كريم ناصر

تطبيقي اعدادية المحاويل للبنين

 403.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11962

232052105006

بنين مثنى حسين محمد

تطبيقي ثانوية الباقر للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11963

232052271049

بنين سعد كاظم قاسم

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11964

232051046037

محمد علي حسين علي

تطبيقي ثانوية الباقر للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11965

232051016002

ابراهيم لطيف نصيف جاسم

تطبيقي اعدادية السدة للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11966

232052078018

زينب حسن كاظم عبد علي

تطبيقي اعدادية المناذرة للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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11967

162051365017

احمد نعمان محمد سهر

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11968

231952186002

ختام صالح هادي عكروك

تطبيقي ثانوية الغزالي المختلطة

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11969

232051032027

همام سامي نايف مجدس

تطبيقي اعدادية الكفل للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11970

232051004027

علي عادل تركي عطيه

تطبيقي اعدادية الجهاد للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11971

272051037040

مصطفى عباس ظاهر حبيب

تطبيقي اعدادية المؤاخاة للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11972

232052142020

زهراء زيد فاضل فليح

تطبيقي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11973

162052219035

فاطمه مهدي عبود مرزوق

تطبيقي اعدادية رفح للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11974

232051019017

حيدر اياد قحطان محيسن

تطبيقي اعدادية الهاشمية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11975

232051064002

علي حسن بدر سالم

تطبيقي ثانوية المواهب االهلية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11976

271951002171

معتز سلمان محمد عبد الحسين

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 400.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11977

162051352260

مرتضى عبد الرزاق حاتم مشكور

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11978

162051084217

محمد صالح مهدي حسين

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11979

232052086047

فاطمه عبد هللا عباس عبد الحسن

تطبيقي اعدادية الثورة للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11980

232051036014

سجاد سالم عبد زيد جبر

تطبيقي ثانويه ابي تراب للبنين  -الوقف الشيعي

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11981

232051067038

علي حيدر محمد علي عبد االخوة

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11982

232051011011

طه عبد الرحمن جميل شيحان

تطبيقي اعدادية صنعاء للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11983

232051251204

علي حيدر جاسم حسن

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11984

232051252137

مهند عيسى ماضي ذياب

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11985

232051257063

سجاد حيدر نصيف جاسم

تطبيقي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11986

231952078031

حوراء حيدر لوتي سعد

تطبيقي اعدادية المناذرة للبنات

 395.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11987

232051007002

أمين حسام كاظم جبر

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11988

232051251263

كرار حيدر عبد جعفر

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11989

232051018012

حسين علي مهدي غزوان

تطبيقي ثانوية الدستور للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11990

222051400012

الحمزه طالب علي مزعزل

تطبيقي الخارجيون

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11991

232051400077

مصطفى حبيب علي عبد

تطبيقي الخارجيون

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11992

272051153039

حسنين احمد حسوني كاظم

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11993

162051365195

محمد عماد شهيب احمد

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11994

232052183006

رقية نصير فالح عبد المهدي

تطبيقي اعدادية الجماهير المختلطة

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11995

232051020029

رضا سليم حسين موسى

تطبيقي اعدادية الحلة للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11996

272051154227

محمد ماجد حسن حسين

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11997

231951282019

علي سالم تركي عمران

تطبيقي ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنين

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

11999

232051251138

سجاد ثائر عبد الواحد كاظم

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12000

282051012056

علي الرضا فراس حكيم حميد

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12001

232051251314

محمد فاضل علوان عواد

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12002

272051013007

احمد قاسم شعيوط ثامر

تطبيقي اعدادية الرياحي للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12003

162051353049

حسين عالء عبد هللا عطيه

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12004

272051002142

محمد علي غزوان حسون عليوي

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12005

222051009016

حسين علي عيدان داود

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12006

162052219037

كوثر يوسف عبد هللا طه

تطبيقي اعدادية رفح للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12007

232052142010

جيهان رضا جواد كاظم

تطبيقي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12008

222051306045

سامي عباس ناعم حسن

تطبيقي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12009

272051010049

عبد هللا عالء صاحب كاظم

تطبيقي اعدادية الهندية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12010

282051151746

مصطفى احمد علي شمخي

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12011

232051251324

مرتضى جواد كاظم علي

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12012

232051017003

احمد نجم عبد حمدان

تطبيقي اعدادية المدحتية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12013

232052140009

زينب غني كاظم مرزه

تطبيقي ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12014

232052113012

دنيا محمد عبد الحسين دحام

تطبيقي ثانوية الكفاح للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12015

232052142007

بان فاضل غازي نهابه

تطبيقي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12016

232052271072

خديجة حسين عبيس هاشم

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12017

232051251245

غيث سالم محمد هاشم

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12018

232051044024

علي عادل هاتف عبيد

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12019

232051046022

عبد العالي مصعب عبد العالي كاظم

تطبيقي ثانوية الباقر للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12020

232052205002

ايات مهدي سلمان صبر

تطبيقي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12021

162051096011

حسين ثامر جبار عيدان

تطبيقي ثانوية الكفاح األهلية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12022

162051354066

علي منعم خرباش سلمان

تطبيقي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12023

272051151059

سيف الدين ميثاق جواد كاظم

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12024

232052143006

زهراء احمد سعيد علوان

تطبيقي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12025

222051307175

محمد غني حسين معيجل

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12026

272051002166

مصطفى محمود حميد عبود

تطبيقي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12027

232051251311

محمد علي عباس محمد حسن

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12028

231951019008

امير محمد حمزه جواد

تطبيقي اعدادية الهاشمية للبنين

 380.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل
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 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12029

162052280059

يقين اسعد مجيد يوسف

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

12030

232051032002

امير تركي حمزه حسين

تطبيقي اعدادية الكفل للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12031

232051017076

يعلي كريم لفته عبيد

تطبيقي اعدادية المدحتية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12032

222051068010

انور صباح عبد الرضا كريم

تطبيقي اعدادية مهد االنبياء للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12033

272051400009

امير سالم خضير عبيس

تطبيقي الخارجيون

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12034

292051156204

محمد عاصي نعيمه خضير

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12035

272051153077

سيف محمد حمزه جبار

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12036

162051358199

محمد مؤيد فالح فزع

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12037

252051157066

علي محمد حسين سامي

تطبيقي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12038

232051018017

زين العابدين عقيل عبد علي حمود

تطبيقي ثانوية الدستور للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12039

232051164004

امير غسان شناوة سريسح

تطبيقي اعدادية االقتدار المختلطة

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12040

222051302099

محمد شاكر وشيح شاهين

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12041

252051153039

حيدر عباس حسين عليوي

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12042

232051400082

منتظر فرحان رسن داهي

تطبيقي الخارجيون

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12043

232051251066

حسين احمد كاظم تركي

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12044

232051252068

شاكر عبد عبد الكاظم حسين

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل

12045

232042271061

ايات احمد علي خضير

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12046

222041008035

مصطفى فاضل جخيور فضل

احيائي ثانوية الصمود للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12047

232042111059

زهراء قاسم عبد الكاظم حسن

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12048

272042059133

موج كريم عبد الواحد عبد الزهره

احيائي اعدادية اليرموك للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12049

232041008005

ابراهيم محمد راضي عبد الكريم

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12050

232042111060

زهراء محسن سوادي عبود

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12051

232041253082

علي حسين فضل حسن

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12052

112041030014

عبد هللا حامد فارس عسكر

احيائي ثانوية بغداد األهلية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12053

232041253145

مهند شهاب حمد عمران

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12054

232041284004

عبد الرزاق قاسم علي عمران

احيائي اعدادية المستقبل االهلية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12055

232041255026

حسين شهاب حمزه لفته

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12056

232042111104

فاطمه عامر خضير عباس

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12057

232041256062

عباس بشار عبد الحسين عليوي

احيائي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12058

232042128043

زهراء اسعد طارش احمد

احيائي ثانوية مصطفى جواد للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12059

232041052042

علي حليم مرزوك معين

احيائي اعدادية العراق الجديد للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب
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12060

232041253131

مصطفى حمزه داود محمد

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12061

232042271074

ايات محمد علي كاظم عيدان

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12062

222041014029

احمد جاسم محمد عبد النبي

احيائي ثانوية الهدى االهلية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12063

232042141029

صفا مازن سعيد جليل

احيائي ثانوية نخب بابل االهلية للبنات

 304.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12064

232041022039

وائل خالد ردام مراح

احيائي ثانوية بيروت للبنين

 304.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12065

232041051173

مصطفى نهاد غازي اعنيز

احيائي اعدادية كوثا للبنين

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12066

242041009121

ليث فليح شالل حسن

احيائي اعدادية سومر للبنين

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12067

232041400066

زيد كريم صالح محيسن

احيائي الخارجيون

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12068

112042164002

دالل علي عوده حمزه

احيائي ثانوية مصطفى جواد المختلطة

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12069

232041004052

مهدي عباس مهدي حسين

احيائي اعدادية الجهاد للبنين

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12070

232042077052

زمزم ايار عامر مالك

احيائي اعدادية الغساسنة للبنات

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12071

232051009013

ذو الفقار غالب محمد شنيار

تطبيقي اعدادية المسيب للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12072

232051400062

كرار عباس عبد الحسن حمزه

تطبيقي الخارجيون

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12073

232051252009

احمد علي عبد عون عبد هللا

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12074

232051009025

علي عادل عمران علي

تطبيقي اعدادية المسيب للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12075

231952079002

ايات صالح هادي برغوث

تطبيقي ثانوية الوركاء للبنات

 400.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12076

111951049098

محمد غالب محمد عباس

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 399.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12077

232051255085

علي محمد عباس كاظم

تطبيقي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12078

112051400069

مصطفى رياض حسن حديد

تطبيقي الخارجيون

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12079

162052279004

مريم عبد الكاظم حاضر جبار

تطبيقي ثانوية الكافي االهلية للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12080

272051150176

محمد محسن موسى صافي

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12081

232052271046

بشرى كميل هاشم كاظم

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12082

272051007004

احمد لطيف محسن موسى

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12083

222052103061

يقين طالب محيسن نفاوه

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12084

162051034057

سجاد حسن علي فزيع

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12085

231951173024

عزيز فاضل عبدعلي لفته

تطبيقي اعدادية الفجر المختلطة

 375.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12086

232052098007

انوار كريم موحان عبد الحمزه

تطبيقي اعدادية الربيع للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12087

232051017077

يوسف احمد يوسف عبادي

تطبيقي اعدادية المدحتية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12088

232051052021

علي رياض جاسم محمد سعيد

تطبيقي اعدادية العراق الجديد للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12089

232051014018

علي ابراهيم حسن حمزه

تطبيقي اعدادية البيان للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12090

272051154077

داود سالم علي راهي

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب
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12091

232051251048

حسن احمد فليح حسن

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12092

232051251369

منتظر كريم عبد علي خلف

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12093

232052103019

فاطمه فاضل هادي جابر

تطبيقي ثانوية الحوراء للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12094

242052115002

أسماء شدهان بلعوط رياح

تطبيقي اعدادية الهدى للبنات

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12095

272051153107

علي حسين حسون زيدان

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12096

232051018046

مصطفى ياسين خان باوه محمد

تطبيقي ثانوية الدستور للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12097

162051073024

محمد هادي بغيلي بريبش

تطبيقي ثانوية السياب االهلية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12098

272051150026

امير هاني عبد محمد

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12099

232052140011

شهد رعد مردان هيجل

تطبيقي ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنات

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12100

232052081012

زهراء حسين ياس دحام

تطبيقي ثانوية الرفعة للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12101

232052101018

شهد حازم عبد علي عمران

تطبيقي اعدادية الشموس للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12102

232051014038

منتظر عباس عبيد هاشم

تطبيقي اعدادية البيان للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12103

142052074044

نرجس عبد الرحمن عبد الحسين سلمان

تطبيقي اعدادية عائشة للبنات

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12104

262051009016

سجاد صالح هويدي عامر

تطبيقي اعدادية النعمانية للبنين

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12105

162052192036

هنادي انفاوه دعير فرعون

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12106

272052072068

ياسمين سليم عبد هللا محمد

تطبيقي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12107

112051206009

سجاد حسين داود سلمان

تطبيقي ثانوية النيل المسائية للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12108

232051254003

احمد قحطان عوام لفته

تطبيقي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12109

232051256004

احمد سامي مخيف محمد

تطبيقي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12110

112051049091

علي محمد عبد الصاحب حسن

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12111

151951005071

علي حسين فاضل لفته

تطبيقي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 364.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12112

292052160038

مالك عوض جابر منشد

تطبيقي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12113

132051054014

علي محسن عبد الزهرة عبد الحسين

تطبيقي ثانوية الكفاءات االهلية للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12114

222051004020

زيد عبد االمير عبد الحسن مكطوف

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12115

252051400006

احمد عبدالحسن شاكر محسن

تطبيقي الخارجيون

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12116

252052170148

غفران محمد ناجي حسين

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12117

232051251043

جاسم حسن جاسم علي

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12118

122051206098

مصطفى جالل حميد حمزه

تطبيقي اعدادية الكاظمية المسائية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12119

112051400021

حسين خضير عباس موازي

تطبيقي الخارجيون

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12120

102051020137

عثمان هشام احمد نجم

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12121

162051009004

حسن جمال ناصر محمد

تطبيقي اعدادية الفرسان للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب
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القبول المركزي

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12123

162052381080

سارة علي حاكم سلطان

تطبيقي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12124

272051027064

مصطفى محمد حسن عباس زعالن

تطبيقي اعدادية حسين محفوظ للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12125

192051054004

سليمان جمال سليمان خشان

تطبيقي اعدادية جعفر الطيار للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12126

252051001092

محمد فارس عبد الحسين مؤمن

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12127

112052108041

فاتن حمزه كاطع سباهي

تطبيقي ثانوية زبيدة للبنات

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12128

232051400033

سجاد حيدر عبد اليمه حمزه

تطبيقي الخارجيون

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12129

232052271038

ايناس علي رحيم حسون

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12130

112051187008

همام عباس فاضل هادي

تطبيقي ثانوية شمس التفوق االهلية للبنين

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12131

232051400020

حسين جبار كامل مول

تطبيقي الخارجيون

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12132

112051025006

احمد محمد حسن علي

تطبيقي اعدادية الروافد للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12133

132051257038

سجاد سلمان جبر رميح

تطبيقي ثانوية الطف المسائية للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12134

272051154016

احمد مطر داخل رواش

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12135

202051312061

علي سمير عبد الكريم عبد هللا

تطبيقي اعدادية قازي محمد للبنين دراسة كردية

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12136

242051013047

فالح سمير مدلول حسون

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنين

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12137

222051069018

حسين عبد الزهره حسين عالوي

تطبيقي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب

12138

252041150328

محمد صادق سعد عبد الحسين سلطان

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 381.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12139

252042059283

حوراء ميثم رسول محمد

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 376.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12140

252041150363

محمد مظاهر خالد عبود

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 375.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12141

252042087081

مريم عصام خضير غازي

احيائي ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبنات

 372.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12142

252041150045

امير مهدي عبد حسين

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 369.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12143

242041076119

مصطفى ربيع عباس ساجت

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 365.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12144

252041005037

سجاد حيدر فاضل جرد

احيائي اعدادية الوحدة للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12145

252042070045

تبارك صادق كاظم خلف

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12146

252042401037

تقى مهدي مصطفى ناجي

احيائي الخارجيات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12147

252041207103

محمد عبد الستار طالب تركي

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12148

252041157108

مؤمل عبد الجبار عليوي كاظم

احيائي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12149

252041122035

حسنين ابازيد عبد الساده عباس

احيائي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12150

252042070092

زهراء عماد عباس رزوقي

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12151

252042089060

زهراء صادق فخري عطيه

احيائي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12152

252041207124

ميثم باسم علي سالم

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة
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12153

252041012148

غيث محمد عبد الرضا سعدون

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

12154

252041049002

حسن صالح حسن صيهود

احيائي ثانوية االندلس االهلية للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12155

252041157058

سجاد سلمان مجيد محمد

احيائي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12156

222041382006

حسين ابراهيم جبار كاظم

احيائي ثانوية جرف النصر االهلية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12157

252041044012

ابراهيم علي محمد جواد كاظم

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12158

252041151163

محمد عادل صالح كريم

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12159

252042197002

بركات عامر سلمان ابو حنه

احيائي ثانوية االمتياز االهلية للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12160

252041157096

علي كريم كامل محمد

احيائي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12161

272042089153

ياسمين صفاء محمد رحيم

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12162

252041208009

حسين علي عبدهللا جاسم

احيائي ثانوية نور المعرفة االهلية للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12163

272042079041

رنين حسن عباس اسماعيل

احيائي اعدادية بغداد للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12164

252042056021

اسراء عباس علي حسون

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12165

252042170083

بتول منعثر خضر جازع

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12166

252041044158

رضا محمد شاكر نعمه

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12167

252042086148

نرجس محمد كاظم شريف

احيائي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12168

252042059184

بنين مؤيد جاسم محمد

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12169

242042147006

ضحى سالم علي رحيمه

احيائي ثانوية االبداع االهلية للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12170

252042193172

وفاء حمزة عبد ياسر بريسم

احيائي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12171

252042082025

زهراء فالح حسن ناجي

احيائي اعداديه امنة الصدر للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12172

252042084463

سمر فارس خضير جاسم

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12173

252041213002

عباس فاضل عباس عبد حمادي

احيائي ثانوية رواد السالم االهلية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12174

252042070108

زينب راهي مغير عاجل

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12175

242041215008

مثنى حسن حداوي حسين

احيائي ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12176

252041216010

صادق حيدر شنين صكر

احيائي اعدادية االمام الحسين للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12177

292041002087

عبد االمير عبد المحسن كاشي اسماعيل

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12178

252042059536

سحر منصور مالح كطيف

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12179

252041007251

علي محمد حسوني خضير

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12180

252042053108

مريم صالح صاحب عبد الحسين

احيائي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12181

252042085016

عذراء عبد المطلب جابر حسين

احيائي اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12182

252042059654

فاطمه سعد كاظم علي

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12183

242041017032

سجاد كريم حاجم سرحان

احيائي اعدادية المصطفى للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

صفحة  393من 567

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة
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12184

252042084358

زهراء علي مراد شناوه

الفرع

المدرسة

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

المجموع

القبول المركزي

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12185

252042059870

هاجر نهاد حسين كاظم

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12186

242042142007

بنين عقيل هاتف عباس

احيائي اعدادية مريم العذراء االهلية للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12187

252041009166

علي حسين خزعل جابر

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12188

252042170401

سبأ عباس هادي حسن

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12189

182042375005

ايه ياس خضير جواد

احيائي ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12190

252041209029

علي سالم سامي كاظم

احيائي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12191

252041011001

ابا ذر عبد النبي خضير عبدون

احيائي اعدادية ميسان للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12192

252041031188

حسين علي محمد صاحب

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12193

252041031692

محمود كرار عبد الزهره مهدي

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12194

252041205157

فهد حسنين ياسر علوان

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12195

252041009290

مصطفى فؤاد حربي عبد علي

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12196

252041157074

عباس حسين حميد عبد

احيائي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12197

252041207098

محمد حميد حسون محمد

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12198

252041012214

منتظر طاهر سليم شعالن

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12199

222041310166

ماهر كريم طليب حمود

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12200

252041001296

مصطفى عبد االمير كاظم مهدي

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12201

252041151070

رضا حسن هادي ديوان

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12202

252042072005

ختام مهدي ياسين مهنا

احيائي اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12203

252041011060

غيث حيدر جساب درويش

احيائي اعدادية ميسان للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12204

252042170143

تيسير فالح عبد الحسين كاظم

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12205

252041007385

مسلم حيدر عبد الرضا جبر

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12206

252041150079

حسن مناف رسول ظاهر

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12207

252042059769

ناديه عثمان مرهون ياقوت

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12208

252042086068

زينب احمد راشد حمد

احيائي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12209

252042059583

ضحى حيدر كامل نجم

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12210

252042056134

زهراء رائد بالش محمد

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12211

252042170712

وفاء علي هادي مردان

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12212

242042117028

ايناس خضير ياسر عطيه

احيائي اعدادية يافا للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12213

252042196008

تبارك محمد حسن حسين

احيائي ثانوية رواد السالم االهلية للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12214

252042084665

منال ناجح حسون زبيدي

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

صفحة  394من 567
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نور الهدى عقيل مدلول جبر
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القبول المركزي

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12216

282041032016

عدنان محمد نافل موله

احيائي ثانوية الجهاد للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12217

252041400068

عقيل سالم كاظم حمادي

احيائي الخارجيون

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12218

252041007136

زمن حسين ياسين عبد

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12219

252051150209

مسلم صاحب حاجي كنوش

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12220

252051205052

شهاب احمد شهاب احمد

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12221

252052056048

ضحى عادل محسن حميد

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12222

252051044147

مصطفى ثامر حافظ شنان

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12223

252051153009

امير اياد جابر كاظم

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12224

162051354065

علي كمال عبد الحليم بنيه

تطبيقي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12225

162051449022

عبد االمير ابراهيم مالك سلمان

تطبيقي ثانوية االمراء االهلية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12226

162052240049

نور الهدى رحمه عبد الرضا حسن

تطبيقي اعدادية الخالصة للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12227

162052259049

نور الهدى حكيم مهدي صالح

تطبيقي ثانوية االرتقاء االهلية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12228

252051007018

امين محمد صاحب عبد الحسين

تطبيقي اعدادية النصر المركزية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12229

252052062022

زينب نجاح نوري محسن

تطبيقي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12230

222051009066

ناطق حسن دخيل هليل

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12231

252051200002

احمد كريم حسين علي

تطبيقي ثانوية القمة االهلية للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12232

162051357513

يحيى علي رحيم ناصر

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12233

252051044009

امير حسين مطلب كاظم

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12234

282051151238

حسين هاشم سيد ساجت

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12235

162051352190

علي موسى جعفر كريم

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12236

162051363290

نور الدين معين جاسم محمد

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12237

252052059125

مالك عبد زيد جاهل جسوم

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12238

252052087003

زينب صبار عبد علي غازي

تطبيقي ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12239

162051357046

الطيب علي كمال فخري حسن

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12240

162052225016

سكينة حسين حميد غالب

تطبيقي اعدادية الفاو للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12241

252051163034

محمد خالد رحيم ابراهيم

تطبيقي ثانوية الكرار المسائية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12242

292052051089

فاطمه محمد حسين كايم

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12243

252051001067

علي صباح كريم مدلول

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12244

162052288002

ايثار محمد جواد صدام شبيب

تطبيقي اعدادية بهجة الفؤاد للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الكوفة

12245

252042083149

يقين ماجد عبد العظيم حسين

احيائي اعدادية االمير للبنات

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

صفحة  395من 567
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12246

252041205062

حمزه عباس صبار شناوه
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احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

المجموع

القبول المركزي

 389.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12247

252041007200

عبد هللا كريم عبد محمد

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 381.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12248

252042070089

زهراء عبد الستار دواي موسى

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 369.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12249

252041031377

علي اياد عدوان دهراب

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 360.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12250

162041394002

حسن محمد جاسم محمد

احيائي ثانوية نور الجوادين االهلية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12251

252041205205

محمد علي عبد الرزاق جعفر

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12252

252041152063

عمار علي جبار جاسم

احيائي ثانوية القدس المسائية للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12253

252041001212

كرار حيدر عبد الوهاب جواد

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12254

252041007379

مرتضى كريم عبد الجليل عبد الحسن

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12255

252042059581

ضحى جالل جبار علي

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12256

252042170317

زهراء محمد صادق محسن فالح

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12257

242042114137

زهراء نعمان حمد جاسم

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12258

242042117231

كوثر خير هللا ثامر موسى

احيائي اعدادية يافا للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12259

182042205084

طيبه عزيز محمد جاسم

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12260

252041050048

منتظر ضياء رضا رجب

احيائي اعدادية التحرير للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12261

252041016018

حيدر جابر كامل عبد

احيائي اعدادية العزة للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12262

252042075062

ليلى محمد دخيل عناد

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12263

252041005004

احمد باسم محمد سلمان

احيائي اعدادية الوحدة للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12264

252041003009

جعفر علي حسين حسوني

احيائي ثانوية الفرسان للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12265

252041014045

حسين علي كاظم عذافه

احيائي اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12266

252042066056

فاطمه علي جاسم محمد علي

احيائي اعدادية واسط للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12267

242041074068

محمد باسم طراد شناوه

احيائي اعدادية االنوار االهلية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12268

252042059723

مريم احمد علي عباس

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12269

252041009063

حسين عامر احمد سعيد

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12270

252042170534

فاطمه ستار خضير عباس

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12271

252042084190

حميده علوان عبد هللا شنافي

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12272

252041150022

ارشد حمزه عبد هللا جبر

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12273

222041022042

مرتضى كاظم ساجت رزن

احيائي اعدادية الغراف للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12274

252042119029

طيبه باسم سعدون حسين

احيائي ثانوية ينابيع الرحمة المختلطة

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12275

252041012188

محمد محمود هادي حميدي

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12276

252041150046

انمار تكليف جاسم محمد

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف
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القبول المركزي

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12278

252041150400

مصطفى حميد رحيم جبر

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12279

252041205005

احمد صالح حسن عبد الحسن

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12280

252042194038

كوثر نجم حسين مهدي

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12281

252041005055

علي سعد جاسم حسن

احيائي اعدادية الوحدة للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12282

242041016013

جاسم محمد كاظم جاسم

احيائي اعدادية غماس للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12283

252041150405

مصطفى عبد الهادي محمد عباس

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12284

252041018001

أيليا ظافر راضي عبد

احيائي ثانوية المتنبي االهلية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12285

252041152070

محمد تقي فاضل عزيز عبد

احيائي ثانوية القدس المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12286

252041031160

حسين حيدر عبد الحسين مشكور

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12287

252041014078

عباس خضير عبيس حسن

احيائي اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12288

242041001001

ابراهيم عقيل عباس كريم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12289

232041019179

منتظر اسعد صالح عبد

احيائي اعدادية الهاشمية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12290

252042084211

حوراء هديب جباري جختر

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12291

252042100383

مسره خالد جابر محمد

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات ب

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12292

252041012180

محمد علي محمد محي نعمة

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12293

242042114265

هدى ستار جبار وليد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12294

252042170471

غسق امين عمران موسى

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12295

242042401054

شهد عمار حمزه حسن

احيائي الخارجيات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12296

252041205242

مصطفى علي قنبر عبد هللا

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12297

252042059178

بنين فارس عبد الشهيد كاظم

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12298

252042059129

بتول عالوي يوسف ياسين

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12299

252042094046

زينب عماد كاظم ناصر

احيائي اعدادية شمس الحرية للبنات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12300

252042059657

فاطمه شاكر محمد لطيف

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12301

252042083045

ختام هاشم محسن حسون

احيائي اعدادية االمير للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12302

252042075015

حوراء حسون خدام عبود

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12303

252041157013

امير رزاق جليل ناصر

احيائي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12304

252041008216

محمد علي هادي علوان

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12305

252041001208

قاسم جليل جميل محمد حسن

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12306

252042087045

سراء مظفر سامي جابر

احيائي ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12307

252041007344

محمد عماد مسلم عبود

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف
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252042056049
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 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12309

252042096417

فاطمه علي نعمه حميد

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12310

252041150049

ايمن علي عبد الحسين امطير

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12311

252041152006

انور حسين كامل عباس

احيائي ثانوية القدس المسائية للبنين

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12312

252042096168

رقية عقيل ابراهيم عباس

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12313

252042059801

نرجس نزار عبد عباس

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12314

252041007002

ألحسن ماجد حميد عبد علي

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12315

252042059340

رقيه عون عبد السيد معتوق

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12316

252041206014

محمد حيدر فاضل ناجي

احيائي ثانوية الفرزدق االهلية للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12317

252042401081

زهراء حيدر عباس غيدان

احيائي الخارجيات

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12318

252042075070

نور فالح حسن عبد الرضا

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12319

252042084044

اسراء عقيل مسلم راضي

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12320

252042059254

حنين محمد عبود باري

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12321

252041001096

حسين هادي صاحب حساني

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12322

252041007412

مصطفى واثق صاحب عزيز

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12323

242041167035

موسى جميل جابل عبود

احيائي ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطة

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12324

252041010154

محمد علي يونس محمد

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12325

252051153098

محمد قاسم محمد عذبي

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 369.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12326

162051370010

احمد عذاب صالح حسين

تطبيقي ثانوية العرب المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12327

162051047010

احمد علي عبد الحسين ابريسم

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12328

252051205074

علي مصطفى قادر احمد

تطبيقي ثانوية براثا االهلية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12329

252051001089

محمد رياض يوسف ابراهيم

تطبيقي اعدادية النجف المركزية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12330

162052230059

نهاد اسعد وطبان كاظم

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12331

252051009023

حسين سعدون جواد مجيد

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12332

252051400004

احمد عادل عبدالصاحب محمد

تطبيقي الخارجيون

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12333

162051050045

محمد جواد كاظم حسين

تطبيقي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12334

252051162017

مصطفى ميثم عبد الرسول عباس

تطبيقي ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12335

241951012035

عامر عاجل رحم راضي

تطبيقي اعدادية الشعلة للبنين

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12336

162051371006

احمد سالم صمد عباس

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12337

162051050052

مسلم عقيل عويد موسى

تطبيقي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12338

252051400021

حسن مهدي حسن حمادي

تطبيقي الخارجيون

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف
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 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12340

162052259007

اميره صفاء حسين سالم

تطبيقي ثانوية االرتقاء االهلية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12341

162051426043

علي نزار بدر عبد الرضا

تطبيقي ثانوية منارات الحناء االهلية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12342

162051400095

حسين علي عبد الحسين جاسم

تطبيقي الخارجيون

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12343

162052293002

انوار محمد عبد علي طاهر

تطبيقي ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12344

162051017062

علي عدنان ناصر سلطان

تطبيقي اعدادية االكرمين للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12345

252051007075

زيد رحمن موسى زغير

تطبيقي اعدادية النصر المركزية للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12346

162051369008

حسين رعد بدر فرج

تطبيقي ثانوية السراج المنير المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12347

242051209005

امير حسين معيوف نعيم

تطبيقي ثانوية البدير المسائية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12348

162051054009

علي هاني وجر وهيب

تطبيقي ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12349

242051400036

محمد شنان محمد عبيد

تطبيقي الخارجيون

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12350

222051300058

سجاد عالء حنون حسن

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12351

162051063037

محمد ثابت عبد الخالق مالك

تطبيقي ثانوية االندلس االهلية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12352

252051024019

مجتبى عبد الصاحب محمد رشاد محمد علي

تطبيقي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12353

162051365023

امجد زكي غالب اميل

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12354

252052056030

رقيه عباس وحودي رشيد

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12355

162051371118

طارق عادل فاضل محمد

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12356

272051400044

عزيز منذر عبد االمير علي

تطبيقي الخارجيون

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12357

252051012007

امير ميثم حسين عاجل

تطبيقي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12358

252051150072

حيدر اسماعيل عبد زيد عايز

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12359

252051008051

حيدر ماجد عبد الحسين معتوق

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12360

252051009081

مصطفى رائد عبد النبي مجيد

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12361

222051054021

علي صدام عبد المهدي عبد الزهره

تطبيقي اعدادية العالمة االميني للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12362

252052096062

هبه فراس باسم كاظم

تطبيقي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12363

162051049083

علي حسين ناصر حسين

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12364

222052163009

زهراء حنون منشد غيالن

تطبيقي اعدادية بردى للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12365

162051394028

علي غالب طالب شنيت

تطبيقي ثانوية نور الجوادين االهلية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12366

252051012050

علي كاظم شريف سعيد

تطبيقي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12367

162051426006

جعفر عبد الزهرة ابراهيم محيسن

تطبيقي ثانوية منارات الحناء االهلية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12368

252051163018

سجاد خالد رزاق كاظم

تطبيقي ثانوية الكرار المسائية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12369

162051371117

ضرغام صالح ناصر عبود

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

صفحة  399من 567
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12370

162051371106

سجاد عادل محمود حرج

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12371

162051084129

عبد هللا عبد الكاظم كريدي عنتيك

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12372

252051010029

علي حسين علي مهلهل

تطبيقي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12373

162051352016

احمد صالح قاسم نجم

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12374

162051352226

محمد حسن عبد الزهرة عباس

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12375

162051019011

المرتضى عماد اسكندر كريم

تطبيقي اعدادية المعقل للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12376

252051008053

خضير عبيس عبد نور متعب

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12377

252051153083

علي محمد عون جابر

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12378

162051128024

حسنين نظير عريج صيهود

تطبيقي ثانوية االمال االهلية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12379

162051348002

احمد ماجد عمران يوسف

تطبيقي ثانوية العاصمة االهلية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12380

252052059127

منال علوان كاظم عيدان

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12381

162051053141

عباس عبد االمير علوان مزعل

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12382

242051202105

محمد حسين نجم فرحان

تطبيقي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12383

222051036100

محمد حازم ذهب شري

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12384

162051365204

مرتضى يحيى قاسم محمد

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12385

282051151359

سيف تحسين نعيم جميل

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12386

162052174023

فاطمة محسن حميد حسين

تطبيقي اعدادية سبأ للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12387

222052154024

نور الهدى حسن زياد كاظم

تطبيقي اعدادية أور للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12388

252052170007

اسراء عماد كاظم نجم

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12389

162051002029

حسن نبيل حسن صالح

تطبيقي اعدادية الكفاح للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12390

292052051040

رغد ميثم حمزه مجلي

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12391

252051400005

احمد عباس عبد تومايه

تطبيقي الخارجيون

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12392

252051007024

جاسم حمودي تركي عليوي

تطبيقي اعدادية النصر المركزية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12393

252052086018

زهراء عباس رزاق محمد

تطبيقي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12394

162051352037

جعفر ممتاز علي عذافة

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12395

162051352198

قاسم سعيد عبد الوهاب صيهود

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12396

162051426014

حسن وليد حميد منصور

تطبيقي ثانوية منارات الحناء االهلية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12397

162051357051

امير حسن كاظم فهد

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12398

162051051012

احمد هشام هيال خليفة

تطبيقي اعدادية العباس للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12399

292051026113

علي حسين سعدون حمود

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12400

162052226018

بنين علي حسين علي

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف
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12401

162051352123

عباس عادل طالب عبيد

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12402

242051021001

احمد علي كطيف حساني

تطبيقي اعدادية الثورة اإلسالمية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12403

162051444004

علي مهدي مليح عوده

تطبيقي ثانوية الروافد االهلية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12404

162051071008

محمد هادي حمودي عبد

تطبيقي ثانوية حمورابي االهلية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12405

252052059072

زهراء غازي حسين عبد

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12406

272052072062

نور سالم داود جواد

تطبيقي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12407

112051049026

باقر زهير حبيب اسدخان

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12408

142051201155

عبد هللا قحطان عدنان عباس

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12409

232051256007

اكرم علي كريم جتان

تطبيقي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12410

162051357482

منتظر حامد عبد االمام مهدي

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12411

162051011061

محمد علي عبد الزهرة بنيان

تطبيقي اعدادية الجمهورية للبنين

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12412

252052062028

فاطمه عواد عبد عطيه

تطبيقي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12413

162051060044

حسين ضاحي يعقوب علي

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12414

222052103031

زينب هيثم سالم ريسان

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12415

272051400007

احمد مهيب حمزه عبود

تطبيقي الخارجيون

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12416

282051151251

حيدر جبار عبد الحسن داغر

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12417

272052072048

غسق زيد داود جواد

تطبيقي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12418

252052111001

استبرق حسن جبر حنظل

تطبيقي اعدادية القادسية للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف

12419

272041018019

عباس شعالن خلوهن فرحان

احيائي ثانوية الشهيد جون للبنين

 412.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12420

272042056303

غدير حسين عبد الرضا عباس

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 380.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12421

272041004011

امير حامد حسين فليح

احيائي اعدادية عبد هللا بن عباس للبنين

 376.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12422

272041046041

حيدر منذر سلمان عبد

احيائي ثانوية الوقار للبنين

 372.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12423

272042065103

فاطمه عالء نصر هللا محمد علي

احيائي اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبنات

 370.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12424

272042088097

زهراء احسان طرخان عبيد

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 367.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12425

272042080041

فاطمة علي حسين حسن

احيائي ثانوية الرفاه للبنات

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12426

272042065072

زينب يوسف عايد عبد علي

احيائي اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبنات

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12427

272042067095

مها عبد هللا مسلم امعارج

احيائي اعدادية الخالدات للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12428

272042062106

نور الهدى نشعت عبد الكريم عباس

احيائي اعدادية االمامة للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12429

272042056123

جنات صادق حسين ابراهيم

احيائي اعدادية كربالء للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12430

272042161044

زهراء عبد الحمزه عبيد عبد الرضا

احيائي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12431

272041002155

مختار موفق احمد جاسم

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء
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 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12432

272041152046

عبد هللا عبد الرزاق عباس حسن

احيائي ثانوية زرارة المسائية للبنين

12433

142042140118

مريم عدنان درويش مصحب

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12434

272041150138

مهند عبود مطشر عواد

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12435

272041002103

علي السجاد حاتم كريم علي

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12436

272042160347

مريم عمران موسى حسن

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12437

272042401076

زهراء عمران موسى عبد عون

احيائي الخارجيات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12438

272041151089

منتظر حسين عوفي عبد

احيائي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12439

272042072024

ذرى علي جواد كاظم

احيائي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12440

272042063212

هاجر خالد عبد الحسين علي

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12441

242041209006

حامد عبيد اسماعيل شرف

احيائي ثانوية البدير المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12442

222042064027

فدك داود فليح فرهود

احيائي ثانوية الميثاق للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12443

272041009037

حيدر صباح مهدي حسين

احيائي اعدادية الحسينية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12444

272042095001

أالء حيدر ابراهيم دهالوي

احيائي اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12445

272042160103

حنين حسين عوفي عبد

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12446

272041152095

مصطفى عبد الغني اسود راضي

احيائي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12447

272041046080

كرار رعد ناجي عبد الكريم

احيائي ثانوية الوقار للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12448

272041045040

ضاري عباس بالل حساني

احيائي اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12449

272041152076

كرار خضير عبد العباس جاسم

احيائي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12450

272042160028

االء عبد الحسين محمد علي حسن

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12451

272041153086

علي شعبان مهدي سلمان

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12452

272042057097

زينب احمد عبد االمير عبود

احيائي اعدادية غزة للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12453

272042059151

هاجر ثامر مهدي حسن

احيائي اعدادية اليرموك للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12454

272042102057

سكينه صباح حسن عبد

احيائي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12455

272042095160

هدى حسام جابر سلمان

احيائي اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12456

222041302064

مؤمل عدنان جبار برع

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12457

272041152088

محمد قاسم عطب عجه

احيائي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12458

272042068141

عذراء جواد كاظم ناصر

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12459

272042065023

براق حسام محمد حربي

احيائي اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12460

272041036077

علي محمد جواد مهدي

احيائي اعدادية البالغ للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12461

272041045081

مرتجى رحيم فليح مذبوب

احيائي اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12462

272042091073

زهراء علي عبد الخالق معتوق

احيائي اعدادية العقيلة للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء
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احيائي اعدادية الحسينية للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12464

272042160244

ساره فاضل عباس محمد

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12465

272042068040

تبارك سلمان علي حسين

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12466

272041024031

حسين عبد هللا عبد الساده شبيب

احيائي اعدادية الثبات للبنين

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12467

232041257080

حيدر كريم ناجي حسن

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12468

272042052043

حنان طالب شياع مطلك

احيائي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12469

272042062100

مها علي حسين عبيد

احيائي اعدادية االمامة للبنات

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12470

272041046068

علي حسين جواد كاظم

احيائي ثانوية الوقار للبنين

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12471

272042055082

رسل كريم موسى مهدي

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12472

272042062038

زهراء جميل حميد شغيني

احيائي اعدادية االمامة للبنات

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12473

272041150077

علي سالم عبود معكلو

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 305.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12474

272041036009

احمد عبد الجبار محمد ابراهيم

احيائي اعدادية البالغ للبنين

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12475

232041251043

امير حسين عباس كريمش

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12476

272042088081

رقيه بندر فصوع داود

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12477

242042079028

نوره حسين عبد الواحد حسين

احيائي ثانوية الجنان للبنات

 302.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12478

232042271209

دعاء عبد الكريم وحيد حسين

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 301.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12479

242042189017

تقى ابراهيم حمزة راضي

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 301.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12480

232042271156

تكتم سلمان خضير سلمان

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 301.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12481

232041253068

عبد العزيز سعيد عبد زيد موهان

احيائي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 300.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12482

232041252018

اسعد عواد عطية جاسم

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 300.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12483

252041007093

حسين عبد الجليل هادي عبد الرضا

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 300.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12484

252041216006

جعفر عبد الحسين رسول محمد جواد

احيائي اعدادية االمام الحسين للبنين

 300.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12485

242042106195

فاطمه محسن كاظم سبتي

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 300.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12486

232042083017

رباب حسن مطر عباس

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 300.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12487

252041151005

ابراهيم طالب كريم علي

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 300.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12488

162042401135

فاطمه مقدام حنون موسى

احيائي الخارجيات

 300.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12489

272051400037

ضرغام سالم حسين علي

تطبيقي الخارجيون

 369.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12490

182051085041

مصطفى صالح عبد هللا كاظم

تطبيقي اعدادية الروافد للبنين

 365.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12491

272052072047

غدير فريد كريم حسين

تطبيقي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12492

162051358162

غيث رزوقي عباس مبارك

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12493

272051400067

محمد طالب جبر كاظم

تطبيقي الخارجيون

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء
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12494

272051112004

حمزه كاظم عبد الواحد حمزه

الفرع

المدرسة

تطبيقي ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطة

المجموع

القبول المركزي

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12495

272052401041

نبأ علي عبد الحسين كاظم

تطبيقي الخارجيات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12496

272051007013

حسين ازهر محمد جعفر محمد رضا

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12497

272052058007

بتول حميد حسين مهلي

تطبيقي اعدادية الفواطم للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12498

272051036008

امير محمد كاظم عبد هللا

تطبيقي اعدادية البالغ للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12499

162051400176

عبد الكريم عباس عبد الكريم عباس

تطبيقي الخارجيون

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12500

272052072006

ايات جميل فاضل مهدي

تطبيقي اعدادية الواحة الخضراء للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12501

272051011010

ضرغام ستار عبد هللا حسين

تطبيقي اعدادية الفتح للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12502

272051013089

علي عبد الخضر حسين راضي

تطبيقي اعدادية الرياحي للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12503

162051019072

علي ناجح جلود منخي

تطبيقي اعدادية المعقل للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12504

272051043010

ليث ستار حسين جياد

تطبيقي ثانوية العباس للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12505

162052297002

افنان محسن ماجد موسى

تطبيقي ثانوية الريان االهلية للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12506

272051151121

محمد عالء حسين سالم

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12507

272051130007

سجاد سعد رحيم بيرغ

تطبيقي ثانوية الصفوة االهلية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12508

252051046020

عمار صمد وحيد رسن

تطبيقي ثانوية بين الحرمين للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء

12509

222041310204

منتظر عبد الحسن عبد محمد

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 378.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12510

242042122051

ريام عماد جابر عباس

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 366.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12511

242042107168

نور الهدى علي وناس عبد هللا

احيائي اعدادية حلب للبنات

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12512

242042220316

زهراء لطيف عبد االمير حمود

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12513

242041062113

علي صفاء محمد حسن

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12514

242041020001

احمد سالم محسن هاشم

احيائي ثانوية الرواد المختلطة

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12515

242042124175

ميسم علي مجيد حميد

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12516

242041027221

ماجد فاضل عزاوي حسين

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12517

242042102175

زينب مسلم فاهم محمد

احيائي اعدادية السنية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12518

242041004053

مرتضى احمد نجم عبود

احيائي اعدادية الكرامة للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12519

242041204134

مصطفى علي ارميح ابشيت

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12520

242041204101

علي كريم علي جوده

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12521

242042181009

نور احمد ياسين حميد

احيائي ثانوية رحاب العلم االهلية للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12522

242042141005

امال جميل روضان كاظم

احيائي ثانوية الجنائن المعلقة للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12523

242041216003

أمجد كزار عيدان فرحان

احيائي ثانوية السدير المسائية للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12524

241942103041

رسل ميري فاخر علي

احيائي اعدادية الديوانية للبنات

 408.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك
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12525

241941029006

امير حسين علي ياسين

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

احيائي اعدادية التآخي للبنين

 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12526

252041209021

زيد مهدي كاظم عبد

احيائي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12527

242042125004

زهراء هشام رحمن محمد

احيائي ثانوية االميرات االهلية للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12528

242042108004

آيات عماد محسن صالح

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12529

242042220585

عذراء كريم خنجر ظاجر

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12530

241941069034

عالء فارس ناصر مراد

احيائي ثانوية االمين االهلية للبنين

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12531

242041036165

مصطفى سالم عبيس عذاب

احيائي اعدادية الزيتون للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12532

242041060002

احمد رياض محمد سعدون

احيائي ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12533

242041203385

حسين سعد كريم حسون

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12534

242042095120

فاطمه ماجد حبيب حريجه

احيائي اعدادية النور للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12535

242041207166

مصطفى عبد الرسول صالح حبيب

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12536

242042149079

علياء نجم عبد محمد

احيائي اعدادية االنوار االهلية للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12537

241942139026

بنين حازم كتاب عالوي

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 398.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12538

242041203384

حسين احمد عبد الحسين هادي

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12539

242042079005

براء حازم يامر عبد الصاحب

احيائي ثانوية الجنان للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12540

242041036135

محمد باقر فالح حسن حسن

احيائي اعدادية الزيتون للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12541

242041003003

ابراهيم ناجي محمد مطير

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12542

242042123101

زينب عامر هاشم جاسم

احيائي اعدادية الحوراء للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12543

241941008102

كرار رعد حسن عطيه

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12544

242042085069

هدى جعفر حلواص مغرب

احيائي اعدادية السرور للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12545

242042085005

ايات جمعه عبد الشهيد عباس

احيائي اعدادية السرور للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12546

242041030009

ستار جبير فاضل لفته

احيائي اعدادية الثقلين للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12547

242042100035

تماره حسين جليل عبد

احيائي اعدادية زنوبيا للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12548

232042187024

شيرين موسى حمزه عبيد

احيائي ثانوية الحسينية المختلطة

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12549

242041202043

حسين كاظم محمد حساني

احيائي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12550

242042096125

عذراء عبد االمير منزل صالح

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12551

242042116030

زينب حسن حمود طعيمه

احيائي اعدادية خولة للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12552

242042077022

زهراء سمير طاهر حسين

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12553

242042094036

دموع زمن كلف عبد الهادي

احيائي اعدادية الرباب للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12554

242041007020

علي كريم شالل حسن

احيائي ثانوية الحجة المنتظر للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12555

242042220204

حوراء عماد خزعل عويد

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك
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12556

242042092082

ضحى زياد عبد جبار

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12557

242041008008

اكرم جبار فرحان وزير

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12558

242041003263

مسلم شهيد عبد برع

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12559

242042167002

آيات عبد الحمزه حلبوص جالب

احيائي ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطة

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12560

242041203226

علي يعقوب كريم نصيف

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12561

242042121136

زهراء محمد خيون عبد

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12562

242041065028

مصطفى نعمه محمد حساني

احيائي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12563

242042136013

االء محمد شاكر عبد الحسين

احيائي اعدادية الثقلين االهلية للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12564

242042122111

عفاف عبد الحسين كندوح صالح

احيائي اعدادية أمير المؤمنين للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12565

242041203069

حسين علي ساير محمد

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12566

242041207101

علي صفاء حسين اسماعيل

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12567

242041203243

كرار عدنان مهدي حامض

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12568

242042120268

نور ازهر طه جبر

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12569

242041207002

إبراهيم فالح مهدي عبود

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12570

242041203347

منصور رحيم عبد شاني

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12571

242042114097

رسل احمد ناصر حسون

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12572

242041001101

زيد فيصل شناوه كاظم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12573

242041038028

عباس بسيم رمضان عجه

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12574

242041203319

مرتضى عبدان حميد حسين

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12575

242042190001

اسيا حسون شاكر دهش

احيائي ثانوية فضة للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12576

242041003162

علي حسين عبد علي مرزوق

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12577

242042092074

سجى عبد هللا طالب تايه

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12578

242041204066

سجاد كريم عبد الرزاق عبد الحسن

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12579

242042182003

شهد بديوي حسين علي

احيائي ثانوية الضيافة االهلية للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12580

242042220053

االء حبيب شاكر مظهر

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12581

242042120113

ريتاج مازن عبد الحسين سلمان

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12582

242041002089

علي عمار عادل لهمود

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12583

242041045003

حسن احسان علي جاسم

احيائي ثانوية الرحمن االهلية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12584

242042102010

االء فالح لفته طرطير

احيائي اعدادية السنية للبنات

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12585

242042220158

تبارك حمد عوده حسين

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12586

242041203068

حسين عالوي حسين نجم

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك
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 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

احيائي الخارجيات

12588

242041003181

علي منصور دالي نغماش

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12589

242042220753

نور الهدى حسين حمزه كباشي

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12590

242042121255

مريم اياد قاسم توفيق

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12591

242042220424

زينب ظاهر كاظم عبد الكريم

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12592

242041022005

حسن رشيد حسين عبد

احيائي ثانوية الصالحية للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12593

242042108142

هبه عدنان هادي عباس

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12594

242041400090

محمد جواد شاكر حلو

احيائي الخارجيون

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12595

242042401066

كوثر ياسين حميد شهيد

احيائي الخارجيات

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12596

242041203159

عباس سليم مهدي عبود

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12597

242042082076

نور جبار سعيد عبد

احيائي ثانوية المعارف األهلية للبنات

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12598

242041203058

حسين حاكم فرحان حسن

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12599

242041200019

حسن كامل محمد عبد هللا

احيائي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12600

242041062051

حسين علي حسن كاظم

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12601

242042120307

ضحى سالم عبد الخضر كاظم

احيائي اعدادية العروبة للبنات

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12602

242041207049

حيدر عبد الكريم عيدان ذنون

احيائي اعدادية البشير المسائية للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12603

222041316008

كرار حميد قاسم هجر

احيائي ثانوية النجاح االهلية المسائية للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12604

242042220322

زهراء جاسم محمد مطشر

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12605

242041204050

رسول فليح حسن عبد

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12606

242041003208

مجتبى غسان مظفر ابراهيم

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12607

242041005015

احمد مانع كامل خضير

احيائي اعدادية الصدرين للبنين

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12608

262042104129

فاطمه رباح مرزه هاشم

احيائي اعدادية القدس للبنات

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12609

242041203183

علي الهادي محمد جميل خليفة

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 305.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12610

242041062001

ابراهيم حيدر كاظم حبيب

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 304.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12611

242042119014

ايات محمد طعمة كاظم

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 304.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12612

242041204087

علي السجاد احمد صخيل ماجد

احيائي ثانوية الدغارة المسائية للبنين

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12613

162051357135

حسين علي عبد الحسين مفتن

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12614

242052220053

تبارك كريم كاظم خربان

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12615

242052095005

تبارك علي دوير لفته

تطبيقي اعدادية النور للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12616

162051034112

علي ماجد جالب كريدي

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12617

242052106043

فاطمة نجم عبد زيد حسن

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك
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12618

162051409018

يوسف حسن ابو الهيل فليح

الفرع
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تطبيقي ثانوية الخالدون االهلية للبنين

المجموع

القبول المركزي

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12619

232051031035

علي وليد حميدي علي

تطبيقي اعدادية السجاد للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12620

282051151476

علي عباس حسن زوير

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12621

242051003024

محمد رحيم حسن عبد

تطبيقي اعدادية قتيبة للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12622

242051010016

علي حموز عبد هللا خنجر

تطبيقي اعدادية الحمزة للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12623

162051340039

محمد قاسم ناظم جادر

تطبيقي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12624

222052106017

فاطمه ستار ساهي فليح

تطبيقي اعدادية تونس للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12625

242052092001

دعاء عباس حسن عجرم

تطبيقي ثانوية التفوق االهلية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12626

241952108044

نور الهدى قاسم جبر حميد

تطبيقي اعدادية الكوثر للبنات

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12627

162051441003

ضرغام هاني عبد الكريم ناصر

تطبيقي ثانوية التكامل االهلية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12628

242051203231

علي صالح برهان مرزه

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12629

242052108024

فاطمة راجي سوادي مراد

تطبيقي اعدادية الكوثر للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12630

242051002016

حسين قاسم حسين عباس

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12631

162051043016

حسين علي عبد الكريم جاسم

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12632

242051062008

احمد زهير نجم عبد هللا

تطبيقي اعدادية التفوق للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12633

242051031012

مجتبى طالل بدر زامل

تطبيقي اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعي

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12634

222051299014

منتظر حيدر سكندر سلطان

تطبيقي ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12635

222051010034

علي جواد كاظم كريم

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12636

242051209023

فاضل هاتف كاظم مريمص

تطبيقي ثانوية البدير المسائية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12637

282051021063

مجتبى علي جبار عبيد

تطبيقي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12638

242052220182

فاطمه عباس موسى عبود

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12639

242051038031

محمد عماد كاظم عاشور

تطبيقي اعدادية الجمهورية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12640

252051152052

كرار حيدر بخيت حميدي

تطبيقي ثانوية القدس المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12641

242051034027

محمد ضاري عبد محمد

تطبيقي ثانوية الرافدين للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12642

242051203161

محمد نعمة مراد شاهر

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12643

162051363246

محمد صالح مهدي عبد العباس

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12644

242051064008

جالل حسين انغيش غازي

تطبيقي اعدادية النصر للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12645

162051364143

محمد غسان فاضل عبود

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12646

241951015007

ادم رحمن حسين علي

تطبيقي اعدادية الشامية للبنين

 379.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12647

242051207044

عالء محروس حلمي عبد القوي

تطبيقي اعدادية البشير المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12648

162051415009

عبد هللا حسام حميد مصطفى

تطبيقي ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك
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12649

162051015104

نور الدين سلطان فاضل عباس

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

12650

242051012001

احمد جبار شويل حريجه

تطبيقي اعدادية الشعلة للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12651

242051053008

عمار عباس شاكر كموش

تطبيقي ثانوية التفوق االهلية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12652

282051151582

كرار زويد مهر حمد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12653

272051154109

عباس حيدر علي حسين

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12654

232051044013

ذو الفقار جواد عبود زين

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12655

242052093032

صابرين مالك مراد حلواص

تطبيقي اعدادية سكينة للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12656

242051005015

علي عبد الرضا جبار مهدي

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12657

162051352038

جهاد إبراهيم عبد الباري هاني

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12658

162051099007

حسين محمد حسن عبيد

تطبيقي اعدادية األصفياء للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12659

242052108031

ندى بسيوني محمد علي خميس

تطبيقي اعدادية الكوثر للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12660

242052401019

فاطمه طالب حمزه مفتاح

تطبيقي الخارجيات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12661

242051001013

حسن سالم فاهم نور

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12662

162051043046

علي عبد االمير حمد صالح

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12663

242051002028

سيف محمد ناصر عوده

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12664

162051497042

سجاد حسين حتروش سويد

تطبيقي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12665

242051013073

ولي سالم كاظم عبيد

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12666

242051015019

سجاد غانم محمد عبيد

تطبيقي اعدادية الشامية للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12667

292051400017

حيدر سلمان عواد عاجل

تطبيقي الخارجيون

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12668

152051018064

مصطفى جبار عيدان عزيز

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12669

292052051008

اطياف علي فرج جحيل

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12670

242051030007

حسين علي جبير حمزه

تطبيقي اعدادية الثقلين للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12671

242051013034

طارق حسن عبد الحمزه عطيه

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12672

122051011015

سجاد محمد سلمان جداح

تطبيقي ثانوية الثائر للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12673

222051311152

كرار شالكه سالم حمادي

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12674

162051400143

سجاد وليد محمد عيسى

تطبيقي الخارجيون

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12675

102051017079

محمد قحطان محمود علي

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12676

242052220110

زينب حمزه حسين كاظم

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12677

152051001076

محمد اديب رشيد حسن

تطبيقي اعدادية الرافدين للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12678

222051009001

أحمد عبد الحسن حاجم حماس

تطبيقي اعدادية الخوارزمي للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك

12679

242051062045

سجاد باسم يوسف كطوف

تطبيقي اعدادية التفوق للبنين

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك
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 369.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12680

292042050028

بنين سعد صويح جهلي

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

12681

292041004092

محمد وسام عبد السادة خالطي

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12682

222041031071

عبد هللا عوده خضير حميد

احيائي اعدادية الفجر للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12683

292042153033

حنان جواد كاظم عبد

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12684

292042077002

اسراء هالل مزهر مطلب

احيائي ثانوية الشذرات للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12685

292042160150

فاطمه عباس حسن زغير

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12686

292042160038

بنين حسن عزاوي زويد

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12687

292041100028

حسين علي حسن ساهي

احيائي اعدادية ابن حيان المختلطة

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12688

292041150011

طاهر عزيز طاهر بالسم

احيائي ثانوية المنار المسائية

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12689

292041153105

عامر موسى شكر شنابة

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12690

292042401050

فرح شعبان مجبل غالي

احيائي الخارجيات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12691

292041400041

فيصل غنام كمر حسين

احيائي الخارجيون

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12692

292042160095

زهراء موسى عبد عباده

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12693

292042160025

اطياف فاضل عبد الخضر محمد

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12694

292041002126

محسن حيدر عبد اللطيف كريم

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12695

292042160056

حوراء جاسم محمد ناجي

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12696

292052050001

براء شاكر زغير سهر

تطبيقي اعدادية فلسطين للبنات

 373.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12697

292051004090

علي حسين علي وميان

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12698

292051153091

حمد كاظم منادي معاشي

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12699

292051156239

مصطفى علي عبد الحسين طاهر

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12700

292052051079

فاطمه حامد مسير هويدي

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12701

292051153092

حميد نصيف جاسم فليح

تطبيقي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12702

162051360028

علي عبد الكريم سهيم احمد

تطبيقي ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطة

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12703

292051004040

حسين علي هليل محمد

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12704

292052051096

مها عبد هللا كريم نوري

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12705

242051200078

مسلم عبد العالي كريم جياد

تطبيقي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12706

162051309010

حسين علي حسين عبد علي

تطبيقي اعدادية العزم المختلطة

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12707

272051154198

محمد باقر عباس كامل فاضل

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12708

222052426008

تفاحة جريو موسى مسعد

تطبيقي ثانوية الطاهرالمستندة للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12709

292051156216

محمد كاظم حمزه شهد

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12710

292051109013

شاكر شيال عبد حنون

تطبيقي اعدادية ابي العالء المختلطة

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة
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12711

292051100080

علي كاظم حمود عبد الخضر

تطبيقي اعدادية ابن حيان المختلطة

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12712

222051300016

تحسين علوان جاسم بجاي

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12713

162051365068

حسين علي كاظم حنون

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12714

292052051053

زهراء مهدي محمد كطان

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12715

162051036022

حسين عبد عنتك منسي

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12716

292051156087

زين العابدين مثنى جمعه عيدان

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12717

222051300031

حسنين شاكر جبار مطشر

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12718

162051088032

مصطفى علي زغير رشيد

تطبيقي ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12719

292051156193

محمد ابراهيم رؤوف عبد العزيز

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12720

162051355284

مصطفى محمد ناظم محمد

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12721

162051060080

سيف علي محسن مطر

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12722

162051359047

عمران عبد الرضا علوان فليح

تطبيقي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12723

162051352086

حيدر ميثاق صبيح حوشان

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12724

292051005042

سيف صدام حميد جبر

تطبيقي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12725

182051018009

مهيمن عبد الرزاق جميل دخيل

تطبيقي ثانوية الصقور للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12726

162051051079

علي جبار نعيم طعيمة

تطبيقي اعدادية العباس للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12727

292052085009

زهراء صاحب مهدي حسين

تطبيقي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12728

162051492005

حسين مرتضى صالح عبد هللا

تطبيقي ثانوية شمس المعارف االهلية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12729

292051400048

محمد جاسب سحيله عبد

تطبيقي الخارجيون

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12730

292051109006

حسين علي كاظم جدعان

تطبيقي اعدادية ابي العالء المختلطة

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة

12731

222041306374

مصطفى باسم مطشر هادي

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 378.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12732

252041012182

محمد فالح حسن علي

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12733

232041017069

سجاد نزار سجاد كاظم

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12734

242041035119

كرار حسوني مجلي كاطع

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12735

222041310176

محمد جيجان شالل حويل

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12736

242041063040

عباس اسماعيل ناهي صكبان

احيائي اعدادية النجدين للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12737

292042077023

عذراء حسن صاحب جاسم

احيائي ثانوية الشذرات للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12738

222041306223

علي حسين لطيف مغيطي

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12739

242041051026

عباس كاظم نجم عبيد

احيائي اعداديه الوهج للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12740

162051139136

يونس صكر نعمه شمر

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 365.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12741

162052226078

شهد عباس محمد علي

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء
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 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12742

222051310162

كاظم كريم سكر حافظ

تطبيقي اعدادية التاميم المسائية للبنين

12743

282051007010

حسين عالوي منشد حسين

تطبيقي ثانوية الكحالء للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12744

162051317004

حبيب شاني شهيب نشمي

تطبيقي ثانوية الرحال المختلطة

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12745

162051080040

محمد غجيري عبد وديع

تطبيقي ثانوية الروضة العباسية للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12746

222051307016

اكرم صبار حسين ظاهر

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12747

242051400001

اثير نعيم مظهر جياد

تطبيقي الخارجيون

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12748

292051002010

امير حليم احمد فرج

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12749

162051046018

حسين ناجي احمد بدران

تطبيقي اعدادية حمدان للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء

12750

232041256079

عبد المهيمن اسعد اسماعيل علوان

احيائي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12751

122042094076

حنين محمد حسين علي

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12752

232041251005

ابراهيم عامر جواد محمد

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12753

162042383195

فاطمة مسافر قاسم عبد

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12754

272051010088

مصطفى احمد عبد الحسين عبد

تطبيقي اعدادية الهندية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12755

232051040036

ليث ميثم كريم ديكان

تطبيقي اعدادية ابن السكيت للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12756

122051012016

محمد مهدي جمعه حسين

تطبيقي ثانوية المستقبل للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12757

252051018004

محمد نزار محمد حسن

تطبيقي ثانوية المتنبي االهلية للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12758

112051018061

سيف عبد الهادي حسن عبيس

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب

12759

252041001066

حسن علي سبهان بكوش

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12760

252041031833

ياسر حازم رشيد عبد الزهرة

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12761

252041031693

محمود محمد حبيب محسن

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12762

252041400002

أحمد ناظم صالح مهدي

احيائي الخارجيون

 305.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12763

252041213005

علي ماجد حميد مجيد

احيائي ثانوية رواد السالم االهلية للبنين

 305.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12764

252041010148

محمد سعد عبد العباس بزون

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12765

252042053012

بنين رزاق حسن داود

احيائي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 303.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12766

242042117117

زهراء جمال شبالوي عبد

احيائي اعدادية يافا للبنات

 302.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12767

222051400001

احسان بداوي عجالن سلمان

تطبيقي الخارجيون

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12768

232052205013

فاطمة فاضل محمد كاظم

تطبيقي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة

12769

232021027022

سجاد حيدر عزيز حسين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

ادبي ثانوية الصديق للبنين

12770

232022110011

بتول وسام مهدي جاسم

ادبي ثانوية السدة للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12771

232021055053

كرار حيدر حسين عباس

ادبي اعدادية القدس للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12772

232021173021

ضياء سعد حمد عبد

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل
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ادبي اعدادية المسيب للبنين

 417.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12774

232022271068

زهراء جاسم محمد سوادي

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12775

232021014030

عبد المهيمن باسم عبد االمير هاشم

ادبي اعدادية البيان للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12776

272021031068

حسين يعقوب خليل طعيمه

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12777

232022138012

هاجر صادق جعفر عبد اللطيف

ادبي ثانوية المستنصرية االهلية للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12778

232022143028

فاطمه فارس عطيوي جاسم

ادبي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12779

232022106016

فاطمه عبد االمير ابراهيم محمود

ادبي ثانوية المستقبل للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12780

232022098142

نبأ علي جواد كاظم

ادبي اعدادية الربيع للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12781

232021031036

عبد هللا نجم عبيد علوان

ادبي اعدادية السجاد للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12782

232021065005

حسين علي عبد هللا عمران

ادبي ثانوية موسى الكليم للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12783

232022091026

طيبه عالء عبد الحسين محمد

ادبي اعدادية ام البنين للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12784

232021251230

محمد كاظم عباس شيال

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12785

232021165001

امير احمد حسن عيدان

ادبي ثانوية الرحمن المختلطة

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12786

272021153054

زيد خزعل مهدي كاظم

ادبي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12787

232021007046

منتظر يحيى عبيس خضير

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12788

232021400081

عبد هللا وهران طالب حسين

ادبي الخارجيون

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12789

232021033029

صفاء ناظم حريز حسين

ادبي ثانوية النيل للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12790

232021056012

عباس عبد الكريم نجم عبود

ادبي ثانوية حلب للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12791

232022145017

زهره باسم عباس محمد

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12792

232022164009

زينب ناصر عبد الحسين حمزه

ادبي اعدادية االقتدار المختلطة

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12793

232021173017

سجاد كريم طالب عون

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12794

232021252101

وعد هللا جاسم محمد عبيد

ادبي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12795

232022130033

هديل حسن شاكر جاسم

ادبي ثانوية النجوم للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12796

232021205031

محمد فاضل مظنون جاسم

ادبي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12797

232021046030

كرار حسين علي احمد

ادبي ثانوية الباقر للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12798

232021251182

قاسم حيدر كاظم معتوق

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12799

232021173056

وليد رياض طالب عون

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12800

232022086030

ساره عماد عبد الحسين خضير

ادبي اعدادية الثورة للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12801

272021153080

عباس محسن حسن كاظم

ادبي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12802

232021173010

حسن هادي عبيد مشجل

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12803

232021173040

كرار حيدر حسين محمد

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل
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ادبي ثانوية الدستور للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12805

232022092025

زكيه فالح حسن جاسم

ادبي اعدادية طليطلة للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12806

232021030014

علي رياض حبيب طعمه

ادبي ثانوية النجوم للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12807

232022138005

تقى احمد محمد حسين عليوي

ادبي ثانوية المستنصرية االهلية للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12808

242021051018

رياض محمد محيسن كاطع

ادبي اعداديه الوهج للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12809

232022136009

حوراء علي جرو حسن

ادبي ثانوية عبد المطلب للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12810

272021023017

يوسف سجاد شهد حمود

ادبي ثانوية الخيرات للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12811

232021004031

حمزه عبد العباس علي عبد الكاظم

ادبي اعدادية الجهاد للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12812

252022056034

رقيه صاحب عبد الزهره كاظم

ادبي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12813

232022080010

تبارك صدام جواد كاظم

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12814

232022112023

نور محمد علي صالح صاحب

ادبي ثانوية الفضائل للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12815

272021153111

كرار حيدر عبد عون حسين

ادبي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12816

232021251079

حيدر عماد كاظم جرد

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12817

232022085007

رسل حيدر حسين عليوي

ادبي ثانوية البدور للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12818

232022205002

بتول حمزة عيدان ابراهيم

ادبي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12819

232021194001

امير ابراهيم طه حمد

ادبي ثانوية نابلس المختلطة

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12820

232021400085

عالء كاظم عبد صحن

ادبي الخارجيون

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12821

232022095029

ضحى ناظم عارف نعمه

ادبي ثانوية المسعودي للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12822

232022114021

زينب كاظم هاشم عبود

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12823

232021208002

احمد رياض جاسم عبيس

ادبي ثانوية النخيلة الغربية المختلطة

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12824

232021020074

مصطفى علي زبالة حسن

ادبي اعدادية الحلة للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12825

232022124062

شهد حيدر محمد سمير

ادبي اعدادية شط العرب للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12826

232022271107

ضي قاسم جابر وناس

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12827

232022092001

ازل جاسم عوده باش

ادبي اعدادية طليطلة للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12828

232022117046

زهراء امير هاشم حسين

ادبي اعدادية المسيب للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12829

162021139018

حيدر وليد حبتر حواس

ادبي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12830

272022071050

نبأ صفاء عليوي علي

ادبي اعدادية ام عمارة للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12831

232021179023

عماد حمزه مرزه هراطه

ادبي ثانوية الهالل المختلطة

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12832

182022233008

رقيه عباس مهدي صالح

ادبي ثانوية ذي قار للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12833

232021007042

مصطفى هيثم هاشم كاظم

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12834

232022137018

زينب علي حسين حرحوت

ادبي ثانوية الخلود للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

صفحة  414من 567
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12835

232021256040

حسين زهير صالب حمزه

ادبي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12836

252021122048

حسين ميثم سمير جليل

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12837

232022124047

زينب حسن فاضل نور

ادبي اعدادية شط العرب للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12838

232022102019

شهد عبد الكريم حايف كاظم

ادبي ثانوية الجنائن للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12839

232021253021

أيمن حميد عبد عون مزهر

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12840

231922102023

شهالء طه خادم صفوك

ادبي ثانوية الجنائن للبنات

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12841

232021251119

صباح محمود حمزه حسين

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12842

162021068030

علي نعيم مزعل مطلك

ادبي اعدادية غانم سوادي للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12843

232021014006

احمد نوري رحيم عبد الرضا

ادبي اعدادية البيان للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12844

232021049002

احمد وهاب حلبوص مطلك

ادبي ثانوية مأرب للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12845

272021031115

علي اياد مالك رحيم

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12846

232021065040

مقداد محمد رحيم هادي

ادبي ثانوية موسى الكليم للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12847

232021251143

عالء ضاري عبد علي

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12848

232022106014

فاطمه طاهر يحيى صفوك

ادبي ثانوية المستقبل للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12849

232021007025

علي حامد علوان عباس

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12850

232022103016

زهره عباس عمران حسين

ادبي ثانوية الحوراء للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12851

242021009002

احمد خليل حسن مظلوم

ادبي اعدادية سومر للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12852

232022401110

مريم رحيم كاظم خشان

ادبي الخارجيات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12853

232022080041

ندى علي عبد عطيه

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12854

232041014102

محمد رزاق عباس دبي

احيائي اعدادية البيان للبنين

 386.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12855

232042096140

هبه عباس عزوز حسون

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 361.4جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12856

112042127046

فاطمه رعد ناصر حسين

احيائي اعدادية النهار للبنات

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12857

252042170693

هند غانم حجي كاظم

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12858

232041251343

فالح فرحان فالح شندل

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12859

232041003031

حيدر علي راشد هاشم

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12860

232041204020

محمود شاكر غازي خضير

احيائي ثانوية التوحيد المختلطة

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12861

232041071063

محمد علي صاحب حاكم رشيد

احيائي ثانوية المنار االهلية للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12862

232042089050

زهراء عباس حسن حميد

احيائي اعدادية اليقظة للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12863

232042103065

زينب مهدي كاظم كريم

احيائي ثانوية الحوراء للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12864

232042120037

تبارك حسين سرحان عبادي

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12865

231941067125

مصطفى فريد فاضل شاكر

احيائي ثانوية الجامعة للبنين

 411.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

صفحة  415من 567
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 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

احيائي اعدادية دجلة للبنات

12867

232042100013

تبارك مهدي عباس شهيد

احيائي ثانوية الحلة للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12868

272042089142

نور الهدى صباح محمد ابراهيم

احيائي ثانوية المدائن للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12869

232042090028

بنين علوان عبد الكاظم محمد

احيائي اعدادية المدحتية للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12870

232042101054

طيبه حسن عالوي ذفال

احيائي اعدادية الشموس للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12871

232041257050

حسنين علي مشهول حمزه

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12872

232042086146

فاطمه ميثم باقر حمزه

احيائي اعدادية الثورة للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12873

232042098017

ايات جواد كاظم ياسين

احيائي اعدادية الربيع للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12874

232041400105

علي كريم علي سلطان

احيائي الخارجيون

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12875

232042166004

أية حفظي خضير حمزة

احيائي ثانوية الخليج العربي المختلطة

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12876

232042121055

زهراء فاضل كاظم حسن

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12877

232041227024

محمد عبود ياسين حسن

احيائي ثانوية لقمان الحكيم المختلطة

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12878

232042105013

تبارك عبد الحسن غانم جبر

احيائي ثانوية الباقر للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12879

232042098075

رسالة صالح عباس راشد

احيائي اعدادية الربيع للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12880

232041033012

امير نجم عبد هللا دحام

احيائي ثانوية النيل للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12881

272042070029

حوراء عدي صبيح عبد الحمزه

احيائي ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12882

232042106087

نبراس يوسف فاضل كريم

احيائي ثانوية المستقبل للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12883

232042099010

دعاء عيسى صاحب حسين

احيائي ثانوية ابن رشد للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12884

232041060074

علي احمد كاظم زغير

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12885

252042193025

ايناس سعدون مجيد سعدون

احيائي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12886

232042107054

زينب عباس حمزه حسن

احيائي اعدادية دجلة للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12887

272041153006

احمد عبد الحمزة كاظم ثجيل

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12888

232042120159

عال احمد حسن علي

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12889

232041257082

راسم محمد نايف عبد الحمزه

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12890

232042117092

زينب رياض طالب علي

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12891

232041055058

مهند قاسم جبر جياد

احيائي اعدادية القدس للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12892

232042105076

نور الهدى حامد حسين هاشم

احيائي ثانوية الباقر للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12893

232041188008

سعد تومان ميري مخيف

احيائي ثانوية مسالك الخير المختلطة

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12894

232042271756

نور هادي لهمود مصحب

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12895

232041021084

علي عماد عباس علوان

احيائي ثانوية بابل للبنين

 333.6جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12896

242042094113

نبأ رضا حسن علي

احيائي اعدادية الرباب للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

صفحة  416من 567
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12897

232041012073

عبد هللا حازم صخي فرحان

احيائي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12898

232051252117

مرتضى حامد علي جواد

تطبيقي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 364.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12899

232051017010

امير ماجد عويد سلمان

تطبيقي اعدادية المدحتية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12900

272051153126

علي عبد الحر حبيب علوان

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12901

252051153050

سالم عادل جواد عبد الكاظم

تطبيقي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12902

232052107006

ايات كاظم جواد غازي

تطبيقي اعدادية دجلة للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12903

232052271004

اخالص عقيل حلبوص عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12904

232052098012

براء شبيب عبد عبود

تطبيقي اعدادية الربيع للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12905

232051044040

محمد علي نايف وناس

تطبيقي اعدادية الحكيم للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12906

232052225003

زهراء صادق حيدر كاظم

تطبيقي ثانوية البقيع المختلطة

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12907

232052271151

شهد ايمن مزهر مدب

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12908

272052070017

ضي عدي صبيح عبد الحمزه

تطبيقي ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12909

232051002028

سجاد امير حازم محمد

تطبيقي اعدادية االمام علي للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12910

232051251011

احمد سليم كامل جاهل

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12911

162052258014

سارة محمود خالد داخل

تطبيقي اعدادية الزينبيات للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12912

162052208011

حوراء عباس هاشم عزيمة

تطبيقي اعدادية غزة للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12913

232052271230

نور احمد خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12914

222051300054

سجاد سالم عزيز طاهر

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12915

162051139131

منتظر علي عبد هللا عبد الواحد

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12916

231952077010

رغد سعد شاكر ناصر

تطبيقي اعدادية الغساسنة للبنات

 392.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12917

222051003008

ايمن جاسم محمد رحيمة

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12918

272051400028

حيدر فليح كاظم عباس

تطبيقي الخارجيون

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12919

232051164042

مرتضى عبد االمير عامر عبود

تطبيقي اعدادية االقتدار المختلطة

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12920

232052271087

رغد سعد خضير جبار

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12921

282051001147

محمد عقيل حسن علي

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12922

232052271130

زينب محمد خلفة علي

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12923

162051355004

ابراهيم ياسر درمان سعيد

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12924

272052059043

سكينه فاضل عباس رضا

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12925

232051260006

ضرغام ضياء مهدي عبد علي

تطبيقي ثانوية العراق االهلية المسائية للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12926

271951010085

مرتضى جاسم محمد جواد

تطبيقي اعدادية الهندية للبنين

 387.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/بابل

12927

232022271021

ايفان تحسين علي مهدي

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات
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12928

232021197015

علي خالد عليوي مزعل

ادبي ثانوية النهرين المختلطة

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12929

232021254012

جبار طالب عبد هللا بزون

ادبي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12930

232021197016

علي فوزي عبيد خلف

ادبي ثانوية النهرين المختلطة

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12931

232022083006

بنين عبد عبار بوتي

ادبي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12932

232022114007

حنين حسن حسين رضا

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12933

112021042069

يحيى عبد حميد فندي

ادبي اعدادية الجوالن للبنيبن

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12934

232021023032

عهد حيدر محمد عبود

ادبي اعدادية حطين للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12935

232022079001

استبرق ناصر حسين طاهر

ادبي ثانوية الوركاء للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12936

232022114005

بنين حسن حسين رضا

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12937

232022122053

نبأ كريم كاظم جاسم

ادبي اعدادية حيفا للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12938

232022122050

مالك سعد كريم حافظ

ادبي اعدادية حيفا للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12939

232021009096

محمد عالء عبد االمير علي

ادبي اعدادية المسيب للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12940

232021034051

منتظر صالح هادي زبار

ادبي ثانوية الوركاء للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12941

232022083019

طيبه عباس صخيل رضيوي

ادبي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12942

232021009005

احمد حسين عمران مران

ادبي اعدادية المسيب للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12943

232021052037

صفاء نجاح خضير حسين

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12944

232022116013

زهراء حسن متعب حمود

ادبي ثانوية المستنصرية للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12945

232021400119

محمد جاسم جدوع ابراهيم

ادبي الخارجيون

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12946

232022083016

شهد قيس عدنان عبد الكريم

ادبي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12947

232022079023

هجران علي راضي كريم

ادبي ثانوية الوركاء للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12948

232022117031

تيسير ابراهيم عباس كاظم

ادبي اعدادية المسيب للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12949

232022093068

نورس سالم جمعه مرزه

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12950

232021161012

عامر عذاب شالل جميل

ادبي ثانوية عرفات المختلطة

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12951

112021032043

محمد الجواد علي جعفر عباس

ادبي اعدادية الحكيم للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12952

112021201062

مصطفى عمار محي مصطفى

ادبي ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12953

232021258017

علي ميثم علي ابراهيم

ادبي ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12954

232022228007

طيبه صباح محمد مخلف

ادبي ثانوية االبتكار المختلطة

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12955

232021251004

احمد حسين مخيف عبد

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12956

232022108029

ضحى عقيل عبد االمير ايوب

ادبي اعدادية الزرقاء للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12957

102022108051

نوين عماد خلف عيفان

ادبي ثانوية الحضارة للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12958

232021012010

حيدر حسين هاشم طعمه

ادبي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

صفحة  418من 567
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 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12959

232021178020

عباس عدنان هادي كاظم

ادبي ثانوية القاهرة المختلطة

12960

232021010015

خلدون سالم عباس علي

ادبي اعدادية المشروع للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12961

232022124091

مريم محمد سعيد ياسين

ادبي اعدادية شط العرب للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12962

232022271123

فاطمه عمار مكي شعالن

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12963

232021251131

عباس عزيز حنوف كوان

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12964

232021056004

حسن عدنان عبد هللا هاشم

ادبي ثانوية حلب للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12965

232021251180

فاهم سامي شالل مصلح

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12966

232021252022

حسين راجح شهيد حسن

ادبي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12967

142022080036

سهى حسن مطلك صالح

ادبي اعدادية الزهور للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12968

142021200171

يوسف سالم سرحان ذياب

ادبي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12969

152021017007

احمد سامي عيسى عمشي

ادبي اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12970

232022078022

زينب علي سلمان ذياب

ادبي اعدادية المناذرة للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12971

232021253121

مجيد صالح جاسم محسن

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12972

152021072011

احمد شهاب كاطع عباس

ادبي ثانوية بدر المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12973

112021054022

ضياء عبد هللا صالح علوش

ادبي اعدادية السيوطي للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12974

112021201072

ياسر عمار عبد هللا حمادي

ادبي ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12975

232022271147

نور عباس خضير حسين

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12976

132021019012

سيف محمد عبد الستار احمد

ادبي اعدادية سيناء للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12977

232022271118

فاطمه صالح مهدي حسين

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12978

232021001012

جعفر عباس عوده حسن

ادبي اعدادية االسكندرية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12979

232022228002

ايه محسن علي محمد

ادبي ثانوية االبتكار المختلطة

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12980

122021034004

احمد جليل سيالن مرهج

ادبي اعدادية الخطيب للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12981

232021011073

مصطفى حاكم عبد الحمزه مزعل

ادبي اعدادية صنعاء للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12982

232021009054

سدير عبد الستار جبار راضي

ادبي اعدادية المسيب للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12983

262021156017

حسن هادي جدي نجم

ادبي ثانوية الغسانية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12984

262022251009

رغده جاسم عبد هللا منذور

ادبي ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12985

142021211011

باقر اسكندر منعم شاكر

ادبي ثانوية المهند المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12986

142021030067

علي احمد عبد الرضا سموم

ادبي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12987

232021013003

باقر طارق كامل جباره

ادبي اعدادية االمام للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12988

272021154008

اسعد ناجح عمران موسى

ادبي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12989

232022119013

براق طارق خضير عبيد

ادبي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب
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12990

232021016050

علي نسيم جبار عبيس

ادبي اعدادية السدة للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12991

142021048096

مصطفى شعالن هاشم زامل

ادبي اعدادية اسد بغداد للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12992

142022133004

انفال رياض علي عبد

ادبي اعدادية الناصرة للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12993

112021032048

محمد فالح سلمان فرحان

ادبي اعدادية الحكيم للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12994

112021009106

مصطفى حسين صباح مقطاع

ادبي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12995

112021189030

حمزة ثائر حسين ردام

ادبي ثانوية القرطاس االدبية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12996

232022119045

سجى مالك فواز احمد

ادبي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12997

262021203069

مصطفى سالم كامل معادي

ادبي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12998

282021151284

مصطفى جمال علي يوسف

ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

12999

222021309028

محمد زويد حسين علي

ادبي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13000

232021198011

زين العابدين عبيس طعمة عبيد

ادبي ثانوية الفالح المختلطة

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13001

272042160331

فدك علي غانم سلمان

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 374.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13002

112041203004

ابراهيم عبد الكريم عبد هللا عليوي

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13003

232041009083

قاسم عامر حسين جسوم

احيائي اعدادية المسيب للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13004

232042122019

زينب حازم ناجي حميد

احيائي اعدادية حيفا للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13005

232041198041

يوسف فائز تركي مزهر

احيائي ثانوية الفالح المختلطة

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13006

232041252224

محمد باقر يحيى محمد

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13007

272042161001

اثمار محمد فدعوس عباس

احيائي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13008

232042093085

زينب احمد حميد مجيد

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13009

232042094003

اسيل صبري حدود حميد

احيائي ثانوية االسكندرية للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13010

232041002109

سجاد رزاق شعالن عبد زيد

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13011

272041152074

كتاب احمد عباس علوان

احيائي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13012

232042099046

مريم كامل كزار ياسين

احيائي ثانوية ابن رشد للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13013

232041256099

علي قاسم هاشم حسين

احيائي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13014

232041012050

ذو الفقار حسن مشكور كاظم

احيائي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13015

232041028001

احمد حميد حسن علي

احيائي ثانوية البشائر للبنين

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13016

232042401107

هبه عبد الستار طعمه عبد

احيائي الخارجيات

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13017

232041033125

مصطفى كريم خليف دوريع

احيائي ثانوية النيل للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13018

232041255046

سجاد حسين بيوض مجمن

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13019

232042271767

هاله اسعد علي عبد الحسين

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13020

232042155048

نغم حسن هادي بدر

احيائي ثانوية فرج هللا االهلية للبنات

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب
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تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13022

232051255016

جاسم مطر كزار موسى

تطبيقي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13023

232051255042

سرمد علي عبد الحسن عباس

تطبيقي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13024

231951008008

باقر رافع كريم لفته

تطبيقي اعدادية المحاويل للبنين

 404.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13025

232051254014

سجاد اركان عبيد شراتي

تطبيقي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13026

232051255106

محمد حسن حمزه عريبي

تطبيقي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13027

232051027021

محمد فاضل عباس كاظم

تطبيقي ثانوية الصديق للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13028

231952114013

سماح محمد سلمان عباس

تطبيقي اعدادية الكوثر للبنات

 388.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13029

272051153151

مؤمل حيدر عبد زيد عبود

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13030

232052117010

حوراء عايد عبد الكريم ناصر

تطبيقي اعدادية المسيب للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13031

232051251215

علي ظاهر حبيب ناجي

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13032

232051254023

عبد هللا علي عبد الحافظ حسين

تطبيقي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13033

272052068006

ايات ثجيل جمعه فداوي

تطبيقي اعدادية البسملة للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13034

162052280006

بتول اسعد يوسف علي

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

تطبيقي اعدادية الشموس للبنات

13035

232052101002

ايات عبد الهادي عباس صافي

13036

252021150057

عمار فاضل عبيس نعمه

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب

13037

252022193034

خديجه حسن جواد عجزان

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

13038

252021154021

علي حيدر اسماعيل حسن

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

13039

252022193124

منار احمد كطران هادي

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

13040

232021205043

ميثم ابراهيم عبد الحسن محمد

ادبي ثانوية مصباح الهدى المختلطة

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

13041

252022053062

فاطمه رياض عباس فضل

13042

252042056308

مينا هاني شهيد مسلم

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 385.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

13043

252042095134

وسن محمد عباس محمد

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 377.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

13044

292051002064

علي حيدر جلعوط علي

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد

13045

252021160035

علي كامل خصاف ستار

ادبي ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13046

252021156052

محمد كشاش غالي عبد

ادبي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13047

251922093042

صفا مكي كاظم عبد الحسين

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13048

252021150033

سجاد سمير عبادي عبد الحسن

ادبي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13049

252021153055

نور حمزه خليل محمد

ادبي ثانوية تدمر المسائية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13050

232021055061

محمد رحمن سرحان بردان

ادبي اعدادية القدس للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13051

252021152019

حسن سامي حسين هادي

ادبي ثانوية القدس المسائية للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف
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ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13053

252021024067

حسن اعياد تفاك حمود

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13054

252021021013

عبد هللا سليم سوادي جبار

ادبي ثانوية الخوارزمي للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13055

252022085031

ساره علي كاظم خضير

ادبي اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13056

252021163013

حسن ليث حميد حلوس

ادبي ثانوية الكرار المسائية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13057

241921016060

كرار محسن كامل بريد

ادبي اعدادية غماس للبنين

 410.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13058

242021017007

احمد خالد محمد عبد علي

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13059

252021011058

مرتضى طعمه عزيز كاظم

ادبي اعدادية ميسان للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13060

252021122039

حسين حيدر جواد كاظم

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13061

252022078042

رقية جميل ابراهيم عبد الحسين

ادبي اعدادية نور الحسين للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13062

252021156012

ايمن صباح صالح جاسم

ادبي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13063

252021012196

مسلم محسن عبد الحسين عبيد

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13064

252021021028

محمد جميل جاسم حسون

ادبي ثانوية الخوارزمي للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13065

252022086142

سجى صالح جميل عباس

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13066

252021012156

مؤمل حامد كاظم عبد الحسن

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13067

252021024238

محمد باقر محمد عبد الستار احمد

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13068

252021024277

محمد نجاح حسن صالح

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13069

252022086070

داليا راسم حاتم عبد

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13070

252021004089

مصطفى نبيل طاهر حسين

ادبي اعدادية الدكتور علي الوردي للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13071

252022193120

مريم حسن زاهي حسون

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13072

252022171011

بنين فائز كاظم شياع

ادبي ثانوية عين الحياة المسائية للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13073

252021038004

حسن جاسب سلمان مزعل

ادبي ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13074

252022170080

فاطمه عصام عبد الحسين عليوي

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13075

252022061013

بنين مرزه حمزه محمد

ادبي ثانوية الرملة للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13076

252021017020

علي حيدر كامل عبود

ادبي ثانوية المناذرة للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13077

252022170088

مناهل ناصر هادي عباس

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13078

252021004031

طالب معين طالب عباس

ادبي اعدادية الدكتور علي الوردي للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13079

252021160054

منتظر شاكر حسين عبد

ادبي ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13080

252021025041

كرار حسون محمد هويدي

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13081

252022171056

ليلى اياد رحيم حسون

ادبي ثانوية عين الحياة المسائية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13082

242022145039

وديان حمود جابر حمزة

ادبي ثانوية نهج البالغة للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

صفحة  422من 567
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 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13083

252021012058

حسين حمدي دهيم عبد الرضا

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

13084

242021023003

حسن حمود عطيه ميثم

ادبي ثانوية اليرموك للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13085

252022107041

نور محمد جبر جاسم

ادبي ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13086

252022088015

رقيه عبد الحسن عذاب عباس

ادبي ثانوية االسراء للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13087

252021152058

منتظر محمد عباس عبد الحسين

ادبي ثانوية القدس المسائية للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13088

252022079002

اسماء محسن اسماعيل جاسم

ادبي اعدادية االفتخار للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13089

252021024087

حسين ثامر سعدي محمد

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13090

242021201040

علي عبد هللا مزهر شهد

ادبي ثانوية غماس المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13091

252021122017

امير فاضل مهدي دنانه

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13092

242022222019

سهاد حسن وعد شنان

ادبي ثانوية الشامية المسائية للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13093

252022086148

سميه احمد جواد عطيه

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13094

242021023013

ليث عدنان خضير هنين

ادبي ثانوية اليرموك للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13095

242021016049

عقيل عالوي جوان كاظم

ادبي اعدادية غماس للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13096

252021122014

امير راشد عرب جعبول

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13097

252021004030

ضرغام احمد فرهود حسين

ادبي اعدادية الدكتور علي الوردي للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13098

252021024098

حسين عدي عبد الكاظم علوان

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13099

242022023008

شروق هادي محسن ستار

ادبي ثانوية اليرموك للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13100

252022401063

زهراء محمد احمد حمد

ادبي الخارجيات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13101

252022056066

فاطمه ناجي عباس مهدي

ادبي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13102

252022193039

رسل حيدر ناصر حسين

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13103

252022088021

زهراء علي مهدي عبود

ادبي ثانوية االسراء للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13104

252022064033

تقى حسين جواد كاظم

ادبي اعدادية الصباح للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13105

242021212008

حسن جاسم محمد حسن

ادبي ثانوية الصالحية المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13106

252022089056

نرجس حيدر كاظم محمد

ادبي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13107

252022109003

تقى جواد عبد الكاظم عبد العباس

ادبي ثانوية نور المعرفة االهلية للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13108

252021024179

علي زيد عباس عبيد

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13109

252022085047

منى محمد جواد حسن

ادبي اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13110

252022193017

بنين جاسم جهالن كاظم

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13111

252021013001

أبراهيم عالوي اسماعيل حسن

ادبي اعدادية الفدائي للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13112

252022193053

زهراء حميد حسين حمزة

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13113

252022075008

بنين ستار جبار راعي

ادبي اعدادية صنعاء للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف
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ادبي ثانوية غماس المسائية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13115

252022170066

سرور علي فليح حسن

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13116

162021042025

حمدي حسين علي ناصر

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13117

252021012006

احمد عبد المهدي كاظم عمران

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13118

162022217080

فاطمة ظافر خلف مال هللا

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13119

252021122102

علي سعيد نور حمزه

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13120

242021017042

عباس سجاد حمود عيدان

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13121

102021015024

حسين عبد الحمزة عبطان بلط

ادبي اعدادية مصطفى جواد للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13122

232022130025

فاطمه قاسم طارق كريم

ادبي ثانوية النجوم للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13123

252021008169

مرتضى ازهر حميد فرهود

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13124

242021016063

محمد سعيد هويدي جبار

ادبي اعدادية غماس للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13125

252022091009

بتول جاسم عنون فرحان

ادبي اعدادية الجزائر للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13126

252022078022

تبارك رياض خشوش حسين

ادبي اعدادية نور الحسين للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13127

252021027058

غازي فيصل حلواص شناوه

ادبي اعدادية االبراج للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13128

252022061031

ساره حسن جبر شاني

ادبي ثانوية الرملة للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13129

252022171034

زينب طارق طالب نعمه

ادبي ثانوية عين الحياة المسائية للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13130

162022270011

زهراء محمد عبد الرضا درب

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13131

252021008082

سيف عدنان هالل عبد الساده

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13132

252022075063

نور رعد عبد نور محمد

ادبي اعدادية صنعاء للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13133

252021154024

كرار كريم عباس حسن

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13134

252022111029

فاطمه ازهر عبد المنعم عبد الحميد

ادبي اعدادية القادسية للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13135

242021024007

حسين شاكر عبد الكاظم جالب

ادبي اعدادية العراق للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13136

162021369031

علي نعيم حميد ساجت

ادبي ثانوية السراج المنير المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13137

252021156040

علي نعمه عباس حسن

ادبي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13138

162021042064

محمد علي حسين شريدة

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13139

252021025025

شبر رزاق جبار عبطان

ادبي اعدادية سيد االنام للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13140

252022093043

فاطمه صالح جواد كاظم

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13141

251922090014

مروة فاضل عبد الرحمن عبد العباس

ادبي ثانوية الشهداء للبنات

 382.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13142

252021011039

عبد هللا بخيت عبيد والي

ادبي اعدادية ميسان للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13143

252022195004

ايه غني عبد المحسن عبد الحمزة

ادبي ثانوية االشراق للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13144

292022054063

سارة عبد الحسين حسن موسى

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف
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252022064090
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 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

ادبي اعدادية الصباح للبنات

13146

252021017035

ياسر امير مهدي محمد

ادبي ثانوية المناذرة للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13147

162021039032

عبد هللا مسلم سبتي عبود

ادبي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13148

252022078099

فاطمه فليح جابر باقر

ادبي اعدادية نور الحسين للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13149

252022085046

مريم علي كاظم خضير

ادبي اعدادية خولة بنت األزور للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13150

122021009257

محمد عباس عبد الحسين عبد الساده

ادبي اعدادية العراق للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13151

162021011003

احمد علي غني خلف

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13152

252021008014

امير قحطان عدنان هويل

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13153

162022223030

زينب عباس ناصر ثاني

ادبي اعدادية البيان للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13154

252022193067

زينب خالد كطران قوجان

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13155

252022194005

حنان علي حسن صاحب

ادبي اعدادية اليقظة للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13156

162021042014

جواد كاظم ياسين خضير

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13157

162021359023

صادق عباس كاظم زامل

ادبي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13158

252022093022

زهراء عبد الخالق مجهول عبد

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13159

232021068005

حسين صالح جاي عراك

ادبي ثانوية التراث للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13160

162022150047

فاطمه شاكر فرج اسماعيل

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13161

252022094019

عال جواد محمد كشوش

ادبي اعدادية شمس الحرية للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13162

282021151252

محمد عبد الستار جبار جوده

ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13163

252021152021

حسن معن عبد العباس عمران

ادبي ثانوية القدس المسائية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13164

252022170010

اسراء سمير صاحب خداد

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13165

212021030037

محمد ثاير عبد غالي

ادبي اعدادية الوجيهية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13166

162021072007

حمزة عباس خضير حافظ

ادبي ثانوية العراق الجديد االهلية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13167

252022111004

ايناس عواد كريم عبادي

ادبي اعدادية القادسية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13168

252021012068

حسين فالح زيدان حسين

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13169

162022380060

هدى عبد العزيز سعود كزار

ادبي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13170

252021012233

هادي فكر هادي حسين

ادبي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13171

162021304005

حسن كامل عبد الواحد حسن

ادبي ثانوية المعراج المختلطة

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13172

162022244021

سجى جابر انطيته حبيب

ادبي ثانوية الوركاء للبنات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13173

252021038014

علي كفاء عبد الزهرة قاسم

ادبي ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13174

232021032046

عبد هللا عمران محمد عباس

ادبي اعدادية الكفل للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13175

252022080081

فاطمة حيدر محسن عباس

ادبي اعدادية شجرة الدر للبنات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف
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ادبي اعدادية االبراج للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13177

252022193022

بنين نعمه علي عطشان

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13178

162021004044

يونس جاسم عبد الحسن بريدي

ادبي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13179

252022078122

نجالء كريم هادي حسن

ادبي اعدادية نور الحسين للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13180

162022193014

سارة سالم ابراهيم محمد

ادبي ثانوية المحاسن للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13181

252042064013

بنين حسين كامل عبد الحسن

احيائي اعدادية الصباح للبنات

 379.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13182

252042059140

بتول ياسين موسى جعفر

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 375.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13183

252041001021

امير رزاق جبار حمادي

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 370.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13184

252042059371

زهراء حسن هاتف كريم

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 369.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13185

252042064052

شيماء عبد الخالق وناس حسن

احيائي اعدادية الصباح للبنات

 364.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13186

252041009279

مرتضى محمد وهاب محمد

احيائي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13187

252042059791

ندى ماجد عبد هللا جبار

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13188

252041012162

مؤمل عبد ياسر حسين جبار

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13189

252042059142

براء حرب خطار عاجل

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13190

252042193109

شهد كاظم سلطان فرهود

احيائي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13191

252042053025

دعاء عبد االمير هاشم كزار

احيائي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13192

252042096167

رقية رعد تكليف عبد الحسن

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13193

252042070129

سكينة حاكم عبد طوعان

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13194

252041209022

شيبان ثابت مدلول وداي

احيائي ثانوية المرتضى االهلية للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13195

252041031412

علي رائد راجح كريم

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13196

252042095089

شيماء ميثم حسين علوان

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13197

252041033017

علي رزاق حسن راضي

احيائي ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13198

252041004025

زكي يحيى مدلول حسون

احيائي اعدادية الدكتور علي الوردي للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13199

252042195036

نور محمد عبد الحسين شنشول

احيائي ثانوية االشراق للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13200

252041011011

باقر حيدر حسن ابراهيم

احيائي اعدادية ميسان للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13201

252042076055

هدى عبد السجاد عاجل عبد هللا

احيائي اعدادية عبد هللا بن الحسين للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13202

252041150001

ابراهيم عبد االمير نجم عبد الحسين

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13203

251942056093

فاطمة حسين رزاق جبار

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13204

251941200132

كرار حيدر عبد االمير هادي

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13205

252041150027

المرتضى علي صالح مهدي

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13206

252042059369

زهراء حسن فايد شهاب

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف
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252042059428
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احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13208

252041007164

سجاد غازي كريم فهد

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13209

242042096054

رسل فاضل دريول هنيدي

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13210

252042170468

غدير فالح نجم محمد

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13211

252042062003

أستبرق ابراهيم خليل كريم

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13212

252042062007

أم البنين سعد عبد راضي

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13213

252042095110

مريم ناجي حمادي مهدي

احيائي ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13214

252042193067

زهراء احمد محمد خريبط

احيائي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13215

252042062092

افنان احسان ناجي موسى

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13216

252041031305

سيف عقيل كاظم حسين

احيائي ثانوية بانيقيا للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13217

252041016069

مهنا عزيز جميل جاسم

احيائي اعدادية العزة للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13218

252041016036

علي عبد الكاظم عبادي عبد

احيائي اعدادية العزة للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13219

252041044287

علي رائد رياض عبد الجليل

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13220

252042066048

علياء حامد كاظم عبد الحسن

احيائي اعدادية واسط للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13221

252042170662

نوره ميري شناوي جبار

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13222

252041150343

محمد عالء اياد احمد

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13223

242042100079

زينب علي طاهر علي

احيائي اعدادية زنوبيا للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13224

252041016014

حسين علي راضي كاظم

احيائي اعدادية العزة للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13225

182042205063

زينب عبد الزهره عطشان ساجت

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13226

252042062095

االء عباس صافي هاشم

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13227

242041203174

عالء طعمة ياسين غالي

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13228

252042170330

زهوه ستار عبادي هالل

احيائي اعدادية البتول المسائية للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13229

252041207020

حسين حميد كاظم جيثوم

احيائي ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13230

252041001198

علي وصفي منعم حسين

احيائي اعدادية النجف المركزية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13231

252042084766

هدى محمد علي حمزه

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13232

252041012225

نور الحسن رشاد سلمان عبود

احيائي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13233

242042096097

زينب صباح ابو احمد وساف

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13234

252041150317

محمد رضا مظفر علي زويد

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13235

252042084314

زهراء حمزة عباس منخي

احيائي اعدادية الساجدات المركزية للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13236

252041007402

مصطفى رعد حمزه جبار

احيائي اعدادية النصر المركزية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13237

252042087042

زينب محمود كريم فريخ

احيائي ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف
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13238

252041211005

حسين احمد كاظم عبد الحسين

احيائي اعدادية القادسية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13239

252042096431

فرقان اياد عبد الكاظم عبد الزهره

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13240

252041151213

ولي حمزه عبد زيد حسوني

احيائي ثانوية الحكيم المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13241

252042059806

نهاد رياض كاظم شمباره

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13242

242041019053

محمد راهي حمزة ناصر

احيائي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13243

252042059573

صابرين جبار سعيد ضيدان

احيائي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13244

222051051076

محمد كريم شنان حنظل

تطبيقي اعدادية القيثارة للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13245

251952059116

زينب صالح حسين شبيب

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 418.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13246

252052082027

غفران حسين تعب موسى

تطبيقي اعداديه امنة الصدر للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13247

242052220193

فاطمه مهدي رحمن هادي

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13248

252051156060

مسلم حميد حسين عبود

تطبيقي ثانوية العباسية المسائية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13249

252052059100

غدير احمد كاظم عبيد

تطبيقي اعدادية االصيل المركزية للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13250

252051157009

الحسين عبد الزهرة رسول علي

تطبيقي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13251

252051045003

جاسم محمد اشعب تاجر

تطبيقي ثانوية الذكوات االهلية للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13252

252051008046

حسين علي محمد شاكر محمود

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13253

252052170106

زينب فاتك كاظم صبر

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13254

162052401029

بنين اسماعيل خليل جالب

تطبيقي الخارجيات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13255

252052111009

سارة عقيل حمزة كسار

تطبيقي اعدادية القادسية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13256

162052226010

ايات حيدر حسين شرهان

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13257

252051008099

علي محسن كريم خلخال

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13258

242051016025

حسين هاتف حياوي عبد

تطبيقي اعدادية غماس للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13259

242051202095

عمران فرحان رهيف زغير

تطبيقي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13260

252052104008

زهراء خضير عباس مجدي

تطبيقي ثانوية السجايا الحسنة للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13261

252052063004

نبأ حسين عبد السادة مطر

تطبيقي ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13262

222052323139

زهراء سمير سالم خضير

تطبيقي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13263

162051357493

مهدي ناظم حمود شهاب

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13264

242052117033

عذراء جواد كاظم عبد

تطبيقي اعدادية يافا للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13265

162051139077

عدنان منصور غالي زغير

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13266

252051211001

احمد عبد الباسط كاظم حمد

تطبيقي اعدادية القادسية للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13267

252052170080

زهراء حسن هادي ناجي

تطبيقي اعدادية البتول المسائية للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13268

252051157029

حسين محمد عبد الزهرة نعمه

تطبيقي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف
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 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13269

222051039030

سجاد مصطفى جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الكرمة للبنين

13270

252051011039

محمد خالد صباح خالد

تطبيقي اعدادية ميسان للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13271

252051157062

علي شاكر كاظم حسن

تطبيقي ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13272

242051061017

واثق ميزر وادي بحيبح

تطبيقي اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13273

252051400019

حسن فالح مهدي حسون

تطبيقي الخارجيون

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13274

162052226115

ندى فارس هادي محمد جواد

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/النجف

13275

272022401058

زهراء محمد صادق يوسف شهاب

ادبي الخارجيات

 363.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13276

272021154037

سيف الدين حيدر عبد لطيف

ادبي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13277

272021024070

مرتضى عبد العباس جابر تالي

ادبي اعدادية الثبات للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13278

272021037034

كمال سلمان محسن جيثوم

ادبي اعدادية المؤاخاة للبنين

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13279

272022102076

زهراء علي هاتف عبد الحمزه

ادبي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13280

272021031050

حسنين عالء حسين ناجي

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13281

272022069066

نور البتول جاسم محمد مخيلف

ادبي اعدادية الفاروق للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13282

262021035085

علي صباح عيوب عبيد

ادبي اعدادية االصالة للبنين

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13283

162022458121

نور الهدى حسين بريسم خيرهللا

ادبي ثانوية بحار االنوار للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13284

272022085007

زهراء باقر محمد رضا كاظم

ادبي ثانوية الرفل للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13285

272022109084

نور الهدى امير صاحب مهدي

ادبي اعدادية حمائم السالم للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13286

272022102029

بنين جميل كاظم مهدي

ادبي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13287

272022051018

تهاني احمد نواف رشيد

ادبي ثانوية الحضر للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13288

272022108028

صفاء ابراهيم عبد جبر

ادبي ثانوية شهداء مؤتة للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13289

272022099080

طيبه باسم جاسم موسى

ادبي ثانوية الحرية للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13290

272022079047

مروه ناهض علي حسين

ادبي اعدادية بغداد للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13291

272021045038

علي منتصر جبار نذير

ادبي اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13292

242021202009

ازهر جبار هوان نغماش

ادبي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13293

272022160007

اسماء عادل بردان ناهي

ادبي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13294

272022088007

اسيل علي دفار ناجي

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13295

272022067022

بنين رزاق جوده كناس

ادبي اعدادية الخالدات للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13296

162021400203

علي عبد الكريم قاسم عكاش

ادبي الخارجيون

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13297

162022162022

هدى قصي عبد هللا مهدي

ادبي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13298

272022094055

فاطمه جاسم حسن عبيد

ادبي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13299

272021152040

سجاد سهيل نجم كاظم

ادبي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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ادبي اعدادية ام عمارة للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13301

272021151016

حيدر يونس عبود علي

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13302

162021056042

محمد عباس عبد الكريم عباس

ادبي اعدادية الحمد للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13303

272022160015

بدور هادي عبيد مايح

ادبي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13304

222021300022

حسن ستار جابر سمير

ادبي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13305

272022070016

زهراء احمد كريم ظاهي

ادبي ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13306

272021031072

حيدر علي عباس محمد

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13307

162022150043

عذراء حافظ عبد الحسن سلمان

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13308

272021154030

حسين منعم محمد جازع

ادبي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13309

272022054017

زهراء علي عبود ناهي

ادبي ثانوية الرقيم للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13310

272021011014

عقيل خالد هادي عسكر

ادبي اعدادية الفتح للبنين

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13311

272021025013

محمد صباح حسين بشاره

ادبي ثانوية حمورابي للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13312

162021097086

علي عبد الكريم محسن طعين

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13313

272021022032

محمد جميل مطلب صادق

ادبي ثانوية الوادي الخصيب للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13314

272021017015

حسين فالح كمبر حمزه

ادبي ثانوية الوثبة للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13315

272022054002

ايات كريم حربي محمد

ادبي ثانوية الرقيم للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13316

272021017054

علي ماجد عبيد حرج

ادبي ثانوية الوثبة للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13317

272022088088

مالك يونس شاكر عبد الكاظم

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13318

272021150094

مصطفى حاكم محمد صافي

ادبي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13319

162021357150

كرار محمد ابو الهيل فليح

ادبي اعدادية العراق المسائية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13320

162021364068

محمد عباس شبيب عبيد

ادبي ثانوية الدير المسائية للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13321

272022109034

زهراء حيدر حسن علي

ادبي اعدادية حمائم السالم للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13322

272021016042

حسين علي دخين عناد

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13323

272021037033

علي يوسف جواد خدام

ادبي اعدادية المؤاخاة للبنين

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13324

162021400037

ايهاب نوري حسن دخيل

ادبي الخارجيون

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13325

272022069047

سجى عادل حميد حسين

ادبي اعدادية الفاروق للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13326

272021049018

جعفر حسن علي ياسر

ادبي اعدادية مدينة العلم للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13327

272022102045

حوراء جميل صالح حسون

ادبي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13328

272022107008

اسراء علي حسين جبر

ادبي ثانوية الحرائر للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13329

272022099021

براء حاتم كريم حسن

ادبي ثانوية الحرية للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13330

272022104029

جيهان موسى مرزة حمزة

ادبي ثانوية المناسك للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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13331

162021371094

كمال حسين جار هللا صابون

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13332

282021108019

مهدي صالح عبد الرزاق مراد

ادبي ثانوية الشيخ الطوسي المختلطة

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13333

162021347003

علي جمال ناصر سعدون

ادبي ثانوية االجتهاد االهلية للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13334

162021495102

علي عبد الكريم عبد المجيد سيف الدين

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13335

222021062020

عباس خالد كريم محسن

ادبي اعدادية الجواد للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13336

162022217039

رنا عبد الزهرة هاني رمضان

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13337

162021042035

عباس علي عباس كربول

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13338

282021019059

محمد عدنان عبد الرزاق مراد

ادبي ثانوية الميمونة للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13339

272021153029

حسن جبار نور عطيه

ادبي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13340

162021097048

زين العابدين اسعد محمود جبار

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13341

162021013055

هادي عادل ناصر عودة

ادبي اعدادية الرسالة للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13342

272022098023

سجى باسم حميد مدلول

ادبي ثانوية عمورية للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13343

272021017049

علي صاحب عبيد مناحي

ادبي ثانوية الوثبة للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13344

232022078025

سكينه حيدر عبد الكريم خليل

ادبي اعدادية المناذرة للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13345

272021011015

علي حامد عبد اليمه يعقوب

ادبي اعدادية الفتح للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13346

272022088010

انتضار علي عبد الحسين لعيبي

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13347

212021054032

عبد الرحمن عمار عبد هللا سلوم

ادبي اعدادية القرطبي للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13348

262021173008

حسن كريم فرار لهواك

ادبي ثانوية كصيبة المختلطة

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13349

272021035016

علي عبد االمير عبد علي رعد

ادبي اعدادية المهيمن للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13350

162021352052

عبد الرضا علي يعقوب حداد

ادبي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13351

162021052025

سجاد خالد عبد هللا عيسى

ادبي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13352

232022108017

زينب اكرم عبد الحسين عبد

ادبي اعدادية الزرقاء للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13353

272021031097

ضرغام احمد كاظم مهدي

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13354

142021204006

بالل اياد محمود هربود

ادبي ثانوية المدائن المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13355

272022088097

نور الهدى صبار صالح كاظم

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13356

152021015074

علي صفاء الدين جبار ناصح

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13357

152021003073

علي غالب طعمه كاظم

ادبي اعدادية العراق الناهض للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13358

162022454007

رحمه احمد محمد رجب

ادبي ثانوية االمجاد للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13359

162021362035

علي محمد احميد عبل

ادبي ثانوية المربد المسائية للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13360

162022242067

كلثوم حميد بداي منشد

ادبي اعدادية البتول للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13361

212022125028

مريم جليل ابراهيم محمود

ادبي ثانوية اليرموك للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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13362

142021206022

حيدر علي حسين شتوي

ادبي ثانوية النهروان المسائية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13363

122021200081

علي حسين غالب مجيد

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13364

272022146029

فاطمه سالم لفته نعمه

ادبي ثانوية الشهباء للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13365

222022193001

ابابيل عمار مسعد صكبان

ادبي ثانوية البينات للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13366

222021005043

محمد حميد مهلهل حسن

ادبي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13367

272021016133

علي مهدي عبد الحميد ضيدان

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13368

122021200056

سجاد عايد خلف جويخ

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13369

272021031187

محمد معين عزيز جابر

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13370

132022118114

فاطمه محمد عبد الرزاق علي

ادبي اعدادية الفردوس للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13371

272021152077

محمد صالح عزيز نايف

ادبي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13372

262021025011

حبيب حاكم راضي طلفاح

ادبي اعدادية المدينة المنورة للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13373

162021046091

يوسف حسن محسن علي

ادبي اعدادية حمدان للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13374

162021042012

جعفر سالم عباس خميس

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13375

222021034018

علي حمود ناصر مجبل

ادبي اعدادية االطهار للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13376

272022161043

نور سامي علي عبيد

ادبي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13377

272022098046

هدى كريم عبد علي جعفر

ادبي ثانوية عمورية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13378

272021016071

سجاد رياض رحيم علي

ادبي اعدادية اسامة بن زيد للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13379

272022088076

فاطمه جالل هادي جراد

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13380

272022094002

ارتضاء رزاق حسين علوان

ادبي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13381

262022076024

هاله صالح عبد المهدي حسين

ادبي ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبنات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13382

272021031021

امير حسن موسى رحمن

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13383

271921044050

زين العابدين اياد رحيم محسن

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 377.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13384

272021003080

مصطفى حسن عبد فيروز

ادبي اعدادية المكاسب للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13385

162021061069

محمد مهدي حسن عبد الصمد محمد

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13386

162022171051

نبأ عباس ابراهيم جبار

ادبي اعدادية األبلة للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13387

232021014007

امير حسون عبد علي علي

ادبي اعدادية البيان للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13388

162021017007

احمد مصطفى شاكر عبد الحسن

ادبي اعدادية االكرمين للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13389

232021043004

احمد عمران عيسى عمران

ادبي اعدادية الجزائر للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13390

272022088108

ياسمين هادي كريم كاظم

ادبي اعدادية عكاظ للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13391

262022078027

قبس باسم الزم سلمان

ادبي اعدادية المودة للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13392

142021024331

وائل حسين محمود حمد

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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ادبي ثانوية بدر الكبرى المختلطة

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13394

282021033006

حسين عالء حسين جمعه

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13395

162021061036

عباس سامي محمد علي عبد النبي

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13396

162021495116

كاظم رعد عبد العباس عبدالرحمن

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13397

222021400113

علي حقي اسماعيل محسن

ادبي الخارجيون

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13398

262021017042

عباس عبد الحسين سيد سلمان

ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13399

232021173016

زهير ميثم فاضل عبيد

ادبي اعدادية الفجر المختلطة

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13400

162022401096

رسل جودت موفق هدايت

ادبي الخارجيات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13401

222021219007

كرار محمد يحيى صبر

ادبي ثانوية الفرزدق المختلطة

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13402

222021400070

رائد عبد الرزاق هادي الجبر

ادبي الخارجيون

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13403

212021025033

فاضل عباس علي هادي

ادبي اعدادية ميثم التمار للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13404

232021253001

أحمد صالح هادي كاظم

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13405

282022091008

دعاء عبد هللا حميد مخيلف

ادبي ثانوية ام ورقة للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13406

232022105018

نرجس محمد نايف محمد

ادبي ثانوية الباقر للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13407

162021012025

عباس كريم عجيل فارس

ادبي اعدادية الطالئع للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13408

232021164028

محمد ناظم سرحان ناصر

ادبي اعدادية االقتدار المختلطة

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13409

162021350039

كرار وسام حافظ عبد هللا

ادبي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13410

272021151061

يحيى خالد راضي علي

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13411

232021255058

علي جميل خريبط نادوس

ادبي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13412

272022109086

نور عبد الكريم عبد االله عبد الكريم

ادبي اعدادية حمائم السالم للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13413

122022098043

زينب عماد عويد عبد

ادبي اعدادية الشيماء للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13414

182021301023

محمد حسن حسين محمد

ادبي ثانوية الحاتمية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13415

212021231012

علي علي حسن فليح

ادبي ثانوية احمد شوقي المختلطة

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13416

212022401005

اسماء مهدي احمد حميد

ادبي الخارجيات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13417

272021153126

محمد علي ضياء عطار حبيب

ادبي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13418

162022204021

ضحى رعد انعيوي سلمان

ادبي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13419

162021015038

ماجد كاظم عريبي يوسف

ادبي اعدادية الشهداء للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13420

142021027007

احمد رعد حسن درباس

ادبي اعدادية النجاح للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13421

232022094027

هديل سلمان عبيد عيسى

ادبي ثانوية االسكندرية للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13422

262021041013

حسين حمزه مكطوف عبادي

ادبي اعدادية القطيف للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13423

282021039014

مرتضى رحيم حسين حديد

ادبي ثانوية ضياء الصالحين للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

ادبي اعدادية حلب للبنين

13425

272022098027

شهد فالح مجيد عبيس

ادبي ثانوية عمورية للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13426

132022098109

شهد عصام اكرم علوان

ادبي اعدادية الشعب للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13427

162021048004

حيدر طالب عبد الصمد عبد هللا

ادبي ثانوية الحزام االخضر للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13428

232022110036

غفران نصر نجم عبد هللا

ادبي ثانوية السدة للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13429

232021043020

حيدر تحسين ظاهر محسن

ادبي اعدادية الجزائر للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13430

232022079016

كوثر علي حسين عطا هللا

ادبي ثانوية الوركاء للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13431

232021254010

انور سالم نجاح غازي

ادبي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13432

232022148029

قمر ثائر عبد الحمزه بريهي

ادبي ثانوية التراث للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13433

152021075050

سجاد علي حميد حسين

ادبي ثانوية االقصى المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13434

112021208017

كرار حبيب كاظم بشير

ادبي ثانوية الحسين المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13435

222022321024

زينب جميل عبيد فليح

ادبي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13436

272021031163

مالك اياد مالك رحيم

ادبي اعدادية الشيخ الطوسي للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13437

102021029004

حاتم كريم فاضل عبد

ادبي اعدادية الداودي للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13438

262021013011

ارجيب صريم حسوني دحام

ادبي اعدادية حلب للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13439

232022123003

انهار ضياء عبد السالم ابراهيم

ادبي اعدادية سكينة بنت الحسين للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13440

282021013025

علي محمد زويد باشخ

ادبي ثانوية علي الغربي للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13441

252022193019

بنين عبد نعمه سريح

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13442

162022167031

زينب لؤي محمد راضي

ادبي اعدادية اليمامة للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13443

122022127089

فاطمه محمد مهدي جواد

ادبي اعدادية الخمائل للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13444

231922271060

سارة رحيم علي احمد

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 374.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13445

162021011008

رضا مكي عبد االمام حمد

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13446

272022401028

بنان اسماعيل طه عيسى

ادبي الخارجيات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13447

112022218028

شهد سعدون فرحان حصيني

ادبي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13448

272041035085

محمد تقي راجح طعمه خضير

 396.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

احيائي اعدادية المهيمن للبنين

13449

272042057129

عذراء حسن علي محمد

احيائي اعدادية غزة للبنات

 382.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13450

272042066015

زينب احمد رسول فرحان

احيائي اعدادية السرور للبنات

 378.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13451

272042083084

سحر صالح علي خلف

احيائي اعدادية السما للبنات

 368.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13452

242042104124

عتاب رزاق زغير حسين

احيائي اعدادية اسماء للبنات

 362.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13453

272042057149

فاطمه عباس عيسى حسن

احيائي اعدادية غزة للبنات

 362.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13454

272042052120

صابرين ماجد عبد هللا نبهار

احيائي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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272042093083
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 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13456

272042054021

حوراء رضا محمد عمران

احيائي ثانوية الرقيم للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13457

272042053008

ايات عباس ضمد عبد العباس

احيائي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13458

272042058319

ندى عماد جياد غريب

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13459

272042160284

ضحى صباح طاهر جواد

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13460

272042058069

تقوى محمد غنام حبيب

احيائي اعدادية الفواطم للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13461

272042083019

بنين شاكر وساف حمزه

احيائي اعدادية السما للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13462

272042068202

نور عقيل راشد عبد علي

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13463

272042057093

زهراء محمود شاكر عباس

احيائي اعدادية غزة للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13464

272042093018

بنين حسين عبد علي عبيد

احيائي ثانوية النبأ العظيم للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13465

272042068130

شهد احمد عبد هللا سهر

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13466

271942052156

هاجر حسين واشي مهداوي

احيائي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 407.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13467

272042064084

زهراء قيس شبوط ابراهيم

احيائي اعدادية الروضتين للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13468

272042401085

زينب حيدر عبد الحمزه عبد الزهره

احيائي الخارجيات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13469

102041030006

علي ازهر عبد االمير عبد الرحمن

احيائي ثانوية السالم للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13470

272041002090

عباس كاظم عباس محمود

احيائي اعدادية جابر االنصاري للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13471

272041037042

ياسين خليل محمد مذير

احيائي اعدادية المؤاخاة للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13472

272042088141

سراب مهدي صالح متعب

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13473

272042062062

ساره عليوي محمد جاسم

احيائي اعدادية االمامة للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13474

272042081145

والء قاسم عليوي لواح

احيائي ثانوية القوارير للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13475

272041024060

علي حسن حسوني ساجت

احيائي اعدادية الثبات للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13476

272042068096

زهراء عباس فضل محمد

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13477

272041150022

باسم سعود نهير بزي

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13478

272042145010

شهد خالد خليل ابراهيم

احيائي ثانوية الصفوة االهلية للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13479

242042096046

حوراء ستار جبار دلهوم

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13480

272042068188

ندى جواد خالد عبد الرضا

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13481

272041024044

سالم رياض جبار عباس

احيائي اعدادية الثبات للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13482

272041009131

مرتضى شاكر داود علوان

احيائي اعدادية الحسينية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13483

272041011127

هالل عبد علي هالل عبد

احيائي اعدادية الفتح للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13484

272042054047

سرى جمال عايد عبيد

احيائي ثانوية الرقيم للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13485

272042103034

كوثر رائد عبد الرضا عبد

احيائي ثانوية اليقظة للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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احيائي ثانوية النورين للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13487

272042052005

ازهار ماذي صبر جبر

احيائي اعدادية ماريا القبطية للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13488

272041014031

باقر عقيل محسن محمد رضا

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13489

272041001294

محمد ماجد علي حمزة

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13490

232041049047

محمد صباح عبد هللا حمزه

احيائي ثانوية مأرب للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13491

242042080045

رمله عبد الحسين داخل كاظم

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13492

272041011039

حمزه علي حسين فرهود

احيائي اعدادية الفتح للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13493

232041054032

حسن علي حسين كريم

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13494

242042138031

رسل جبار عبد عاصي

احيائي ثانوية النورين للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13495

272042401150

نبأ عبد علي مهدي كاظم

احيائي الخارجيات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13496

232042145022

بنين جاسم حميد علي

احيائي اعدادية امنة الصدر للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13497

272042068164

فاطمه يوسف نعمه جوالن

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13498

252042070170

فاطمه نبيل صالح هادي

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13499

272041007040

حيدر عماد هادي جاسم

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13500

272041153073

عالء باسم حسين ناصر

احيائي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13501

232041252149

علي حسن عبد الحسن خاجي

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13502

232042145020

بشائر طالب علوان حسن

احيائي اعدادية امنة الصدر للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13503

272042160041

ايات عادل خير هللا سهيل

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13504

242042118141

نور جبار خضير عيسى

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13505

242041209007

حسن ناصر مطشر حسون

احيائي ثانوية البدير المسائية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13506

242041039067

مهتدى صباح عباس ناصر

احيائي اعدادية سيد االنام للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13507

272042088034

بتول علي عبيد عنيزي

احيائي اعدادية عكاظ للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13508

242042118086

زينه نبيل جابر كاظم

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13509

242042220194

حوراء جاهل روكان مخيف

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 318.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13510

232041060018

حسن المجتبى قاسم ابراهيم بلط

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 317.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13511

272042068062

دعاء جواد غنيم موسى

احيائي اعدادية البسملة للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13512

242042220276

رسل نعيم محسن جبر

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13513

242042106075

رقيه عبد الرحيم زبين مونس

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13514

272042063027

بنين صالح مهدي علي

احيائي اعدادية رابعة العدوية للبنات

 316.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13515

232042111038

دعاء علي عبد الحسين سلمان

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13516

272041011005

احمد شهاب احمد علوان

احيائي اعدادية الفتح للبنين

 315.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13518

242042096168

هبه حامد وحيد حسين

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 314.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13519

272042094021

دموع عباس فاضل هاشم

احيائي اعدادية رفيدة االسلمية للبنات

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13520

262041018066

علي لطيف هاشم ساجت

احيائي اعدادية االحرار للبنين

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13521

232042123064

زينب حسين فاهم جعفر

احيائي اعدادية سكينة بنت الحسين للبنات

 313.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13522

242041075008

كرار حيدر عبد جبر

احيائي ثانوية االبرار االهلية للبنين

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13523

242042096077

زهراء عدنان عزيز علي

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 312.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13524

272041011041

حيدر حسن عبد عون لفته

احيائي اعدادية الفتح للبنين

 311.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13525

232041252136

عبيد حسين عبيد حسين

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13526

242042106211

مريم طالب جفات نحير

احيائي اعدادية ميسلون للبنات

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13527

252041150445

ياسين موسى محسن سلطان

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 310.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13528

272041154213

يوسف خالد عبد الحسن جبر

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13529

272041013098

محمد حسن علوان حمادي

احيائي اعدادية الرياحي للبنين

 309.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13530

232042106046

زهراء نعمة تومان جاسم

احيائي ثانوية المستقبل للبنات

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13531

232041252197

قاسم جابر ناصر عبد

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13532

272041014075

حمزه محمد حسين عبيد

احيائي اعدادية الفرات للبنين

 308.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13533

292041002020

انور شاكر عاشور راضي

احيائي اعدادية الرميثة للبنين

 307.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13534

252042116002

االء احمد موسى علي

احيائي اعدادية الحيدرية المركزية المختلطة

 306.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13535

112041203065

حيدر طه احمد كشكول

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 305.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13536

162051426017

حكيم شاكر شهاب مصطفى

تطبيقي ثانوية منارات الحناء االهلية للبنين

 374.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13537

272052160134

صابرين كريم عويز طالل

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 364.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13538

272052160167

كوثر نعمان كامل عبد العباس

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 364.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13539

272052160070

رغد عادل كزار خلف

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 362.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13540

272051154210

محمد صادق علي عودة كاظم

تطبيقي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13541

272052068042

هناء لطيف عبد القادر حسين

تطبيقي اعدادية البسملة للبنات

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13542

162051400091

حسين عبد الكريم سلمان داود

تطبيقي الخارجيون

 360.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13543

272051019090

هاشم فارس سالم محمد

تطبيقي اعدادية اإلقتدار للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13544

272052102020

زهراء عباس عبد الزهره عطيه

تطبيقي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13545

162052380045

زينب صالح مهدي عبد االمام

تطبيقي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13546

272051153163

محمد خالد عبد االمير هاشم

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13547

272052160232

مريم حاتم شاكر عبد

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء
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تطبيقي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13549

272052053006

بنين شاكر حميد جبار

تطبيقي اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13550

162052155001

ايات حسين صبار رمضان

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13551

232051054011

علي لقمان طاهر دهش

تطبيقي اعدادية الشوملي للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13552

162051365021

السجاد نمير عبد ناصر

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13553

272052160071

رقيه عبد الزهره هادي عبد هللا

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13554

272051011003

حسن قيس ناصر هاشم

تطبيقي اعدادية الفتح للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13555

162052462017

فاطمة اسماعيل عبد القادر صالح

تطبيقي ثانوية االنوار الزاهرة للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13556

222051021030

عقيل حسين عباس منشد

تطبيقي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13557

272051153070

زيد موسى محمد علي

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13558

162052234028

حوراء عبد الكريم عبد لفته

تطبيقي اعدادية البصرة للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13559

272052160182

نبأ رزاق عبد علي

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13560

272052088014

زينب صباح هاشم بديوي

تطبيقي اعدادية عكاظ للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13561

272051045085

محمد صادق علي حسين عالوي

تطبيقي اعدادية الشيخ الكليني للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13562

272051037033

محمد حسين تركي شاكر

تطبيقي اعدادية المؤاخاة للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13563

242052130010

رقية كريم حسين شعالن

تطبيقي ثانوية العفاف للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13564

222051063022

علي نسيم جميل عذاب

تطبيقي ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13565

272052160026

بنين حبيب رزج جودة

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13566

272052091046

فاطمه احمد يحيى عبود

تطبيقي اعدادية العقيلة للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13567

272051003009

حسن صادق جعفر حسين

تطبيقي اعدادية المكاسب للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13568

222051013045

علي رياض دخيل شبيب

تطبيقي اعدادية السالم للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13569

162052245007

دعاء خالد طالب خلف

تطبيقي اعدادية العهد الزاهر للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13570

162051357080

حسن اياد ابراهيم عبد السيد

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13571

272051151001

امير علي حسين ديواني

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13572

272052058067

وسناء لقمان طراد عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الفواطم للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء

13573

242022118019

رويده محمد شاوي مشهول

ادبي اعدادية الطليعة للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13574

242022107033

مريم جاسم محمد حسون

ادبي اعدادية حلب للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13575

232021060037

منتظر صاحب عبيس ثعبان

ادبي اعدادية المؤمل للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13576

242022123002

امل ساجد عبد هللا حسين

ادبي اعدادية الحوراء للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13577

252022082026

نور احمد حسن تومان

ادبي اعداديه امنة الصدر للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13578

242022111024

زهراء رحيم مراح بعيوي

ادبي اعدادية الشافعية للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية
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 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13579

242021211061

منتظر باسم عبد هللا كاظم

ادبي ثانوية السنية المسائية للبنين

13580

242022094025

زينب عدنان قطان ملتات

ادبي اعدادية الرباب للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13581

242022220068

عبير ناظم فنطل مطر

ادبي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13582

242022134037

سكينه رحمان كريم فضاله

ادبي اعدادية الزهراء للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13583

242021029017

زيد علي عبد الحسين عبد

ادبي اعدادية التآخي للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13584

242022080024

طيبه طالب ابو حسنه سريح

ادبي اعدادية خديجة للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13585

232021252013

انور همام موجد عبد عون

ادبي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13586

242022106021

رقيه ثامر حمود كاظم

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13587

242022135026

هدى علي ابراهيم عبد

ادبي ثانوية السنبلة للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13588

242022123021

زهراء جمعه اجمن مزيد

ادبي اعدادية الحوراء للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13589

242021017008

احمد سالم محسن صالح

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13590

242022104026

صفا مهدي مايع لطيف

ادبي اعدادية اسماء للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13591

242021011020

عماد فرحان رشيد سلمان

ادبي اعدادية عفك للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13592

242022080042

هدى عبد الكاظم عبد الرضا غافل

ادبي اعدادية خديجة للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13593

241921040024

ضياء الدين عزير محمد جساب

ادبي ثانوية الكندي للبنين

 402.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13594

242022192008

نور عماد علي طاهر

ادبي ثانوية عين الديوانية االهلية للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13595

242021007025

طه حسام سلمان حجيل

ادبي ثانوية الحجة المنتظر للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13596

242022094006

بنين كريم كاطع علي

ادبي اعدادية الرباب للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13597

242022103040

نور الهدى حيدر حسين جابر

ادبي اعدادية الديوانية للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13598

242022124011

حوراء حيدر عبد الكاظم علوان

ادبي اعدادية الدغارة للبنات

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13599

242022401024

زهراء رحيم عبد مهاوش

ادبي الخارجيات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13600

242022111028

سارة كاظم خنجر حجي

ادبي اعدادية الشافعية للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13601

242021009065

محمد جواد محل خريمط

ادبي اعدادية سومر للبنين

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13602

242022220021

حوراء اثير ياسين

ادبي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13603

232021168010

طاهر تكليف حمزة عبود

ادبي ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطة

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13604

242022124004

ايمان سليم عبد الحسين ثامر

ادبي اعدادية الدغارة للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13605

241921029020

زيد عايد عبد حمود

ادبي اعدادية التآخي للبنين

 391.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13606

242022102047

زينب علي حمزه محمد

ادبي اعدادية السنية للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13607

242022106037

زينب طالب كاظم عواد

ادبي اعدادية ميسلون للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13608

242021155028

كرار حسين محمود هاشم

ادبي ثانوية عين شمس المختلطه

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13609

242021044015

محمد عبد الهادي محمد غازي

ادبي ثانوية بغداد األهلية للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

صفحة  439من 567
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13610

242022186044

فاطمه حسن عليوي حمزه

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

ادبي اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13611

232021172001

أمير حيدر حميزه كعين

ادبي ثانوية الصادق المختلطة

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13612

242021022013

حسن أحمد نجم عبد هللا

ادبي ثانوية الصالحية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13613

242021007039

محمد فراس حسن ناصر

ادبي ثانوية الحجة المنتظر للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13614

242022095045

هبه كريم حمد عبد هللا

ادبي اعدادية النور للبنات

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13615

242022112009

حياة كريم درويش ظاهر

ادبي ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعي

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13616

241921025034

هشام عدنان هادي عباس

ادبي اعدادية نفر للبنين

 385.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13617

242022110041

هدى باسم عبد الحسين كاظم

ادبي ثانوية بلقيس للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13618

241921030080

هادي كاظم مهدي فرحان

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 385.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13619

242021004036

ذو الفقار سجاد عوض عبد الخضر

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13620

242021030033

علي عبد الكاظم عبيس عبادي

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13621

242022123036

مريم سعيد حسان عاجل

ادبي اعدادية الحوراء للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13622

232022137010

دعاء حسين هادي صالح

ادبي ثانوية الخلود للبنات

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13623

222021010049

محمد ياسر حسين ساجت

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13624

242021030009

حسن شعالن حسوني حمادي

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13625

242021009083

مصطفى محمد كريم فنوخ

ادبي اعدادية سومر للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13626

242021020015

هشام سلمان مشير سلمان

ادبي ثانوية الرواد المختلطة

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13627

162021042063

محمد رحيم عجيل خليفة

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13628

222022170041

شهد جمعه صعيب عبودي

ادبي اعدادية صدى النجاح للبنات

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13629

242022111029

ساره باسم رشك حسين

ادبي اعدادية الشافعية للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13630

292021018005

ثامر رحيم والي بايش

ادبي ثانوية التآخي للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13631

232021044022

مصطفى عبد الحمزه عطيه ذياب

ادبي اعدادية الحكيم للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13632

292021009029

جاسم محمد والي دبيس

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13633

232021006051

مصطفى مكي جميل كريم

ادبي اعدادية القاسم للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13634

242021004040

سجاد باسم جودة جالب

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13635

242022401008

تقى زمان مسلم مزهر

ادبي الخارجيات

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13636

242021202011

امير حامد حمزه عجه

ادبي ثانوية ابن حيان المسائية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13637

232021185009

مصطفى حسن مطر عبود

ادبي ثانوية المرتضى المختلطة

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13638

242021038016

حسن اسماعيل جواد مهدي

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13639

242022110024

شهد عبد العالي ضايع جياد

ادبي ثانوية بلقيس للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13640

222021028015

حسام صادق جعفر سعدون

ادبي اعدادية الرفاعي للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

صفحة  440من 567
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13641

232022120016

رقيه ثائر علي هادي

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

13642

242022108036

ملك محمد مهدي عبود

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13643

241921015066

منتظر حسين جمعه محمود

ادبي اعدادية الشامية للبنين

 376.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13644

102022401042

رفل طالل هيبه عبد الساده

ادبي الخارجيات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13645

232021008029

حسين قحطان عدنان نجيب

ادبي اعدادية المحاويل للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13646

232022148006

تبارك ماجد حمادي عبد علي

ادبي ثانوية التراث للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13647

292021105001

اسعد بداوي كاظم حليو

ادبي ثانوية علي األكبر للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13648

242021212032

مرتضى موسى حسن كريم

ادبي ثانوية الصالحية المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13649

252021211011

حسين علي موسى حسن

ادبي اعدادية القادسية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13650

242021211031

زين العابدين محمد حسين كاظم

ادبي ثانوية السنية المسائية للبنين

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13651

242022186041

عبير فالح جهادي حسن

ادبي اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبنات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13652

162022401191

شفاء جمال علي عبد الحليم

ادبي الخارجيات

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13653

162021365037

عبد هللا كاظم رشيد حمد

ادبي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13654

162022210088

فاطمة علي حسين عامر

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13655

292022058003

ايات محمد عبد محسن

ادبي اعدادية الوفاء للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13656

252022170026

بنين عبد هللا محمد غريب

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13657

252022089038

سجى علي عبد عبد الساده

ادبي اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13658

272021006038

علي كاظم شاكر حمد

ادبي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13659

252021214005

سامر حمزه شهيد حمزه

ادبي ثانوية القصواء االهلية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13660

282021151156

عقيل مهدي عبد هللا عباس

ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13661

222021054043

علي احمد صالح محسن

ادبي اعدادية العالمة االميني للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13662

162021495123

مجيد مطر مجبل علي

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13663

232021400120

محمد جاسم حسين طعيس

ادبي الخارجيون

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13664

232021017001

احمد ابراهيم عبيد جاسم

ادبي اعدادية المدحتية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13665

232022092066

وهاج عمار مكي جبر

ادبي اعدادية طليطلة للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13666

252021011025

زيد رعد علوان عباس

ادبي اعدادية ميسان للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13667

292021001105

علي جاسم محمد عيدان

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13668

261921047167

محمد ذياب جمعه شالكة

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 373.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13669

222022311008

زهراء عبد الرحيم ياسر زوير

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13670

142021400171

عمر جاسم محمد عبد هللا

ادبي الخارجيون

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13671

252022170091

نرجس رعد صاحب عباس

ادبي اعدادية البتول المسائية للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية
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 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

ادبي الخارجيات

13673

232021006054

منذر عماد مايح عبد

ادبي اعدادية القاسم للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13674

282021033002

احمد رحيم جليب رحيمه

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13675

242021017005

اثير حسين مجيد محمد

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13676

292022401024

حنين هاشم محمد عداي

ادبي الخارجيات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13677

232021055015

حسين علي حسين صكبان

ادبي اعدادية القدس للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13678

232021251142

عبد هللا نجم عبيد عيدان

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13679

252021214002

حسين حمزه شهيد حمزه

ادبي ثانوية القصواء االهلية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13680

232021006026

عباس سعد جواد كاظم

ادبي اعدادية القاسم للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13681

272021038003

احمد بندر فصوع داود

ادبي اعدادية الياقوت للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13682

252021154020

عقيل ظاهر حبيب عبيد

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13683

232021052022

حسين علي عبد الرضا محيسن

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13684

162021053051

مجتبى علي عطيه لعيبي

ادبي اعداية التضحية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13685

272021152021

حسن خضير ناجي جاسم

ادبي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13686

232021009047

زيد علي عبدالحسين لفته

ادبي اعدادية المسيب للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13687

162021340024

حيدر ابراهيم عاشور زياره

ادبي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13688

162022210084

فاطمة صباح حايف برغش

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13689

262021018036

فالح حسن كنش حنون

ادبي اعدادية االحرار للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13690

232021187011

علي حازم حميد كاظم

ادبي ثانوية الحسينية المختلطة

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13691

262021047129

علي خالد مهدي حطاب

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13692

242042080002

ازهار عادل نهير ناصر

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 390.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13693

232042219005

مريم محمد مدلول جاسم

احيائي ثانوية شهداء الشوملي المختلطة

 380.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13694

242042110025

حوراء كاظم تايه جياد

احيائي ثانوية بلقيس للبنات

 379.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13695

242042220180

حسناء لفته عبد هاشم

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 374.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13696

242042220624

فاطمه حميد هويدي

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 370.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13697

242042102125

زهراء جواد عبيد جياد

احيائي اعدادية السنية للبنات

 368.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13698

242042171010

دالل فاهم عبد الحسين حمزه

احيائي ثانوية خطيب االنبياء المختلطة

 367.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13699

242042080032

حوراء زبيل حمزه لباح

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13700

242041001145

عبد هللا جليل جبر كريم

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13701

242042101120

نورا عدنان خماط جبوري

احيائي ثانوية التحرير للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13702

242042096064

زهراء احمد جالل عبد الحسين

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية
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13703

242042220545

صابرين صالح عطيه حمزه

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13704

242042079002

أيمان عبد الكريم فرحان عبد الحسين

احيائي ثانوية الجنان للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13705

242042110048

زهراء كريم طبك جايخ

احيائي ثانوية بلقيس للبنات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13706

242041008123

منتظر فيصل حبيب محمد

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13707

242042190006

ايناس حالوب دويج سهيل

احيائي ثانوية فضة للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13708

242041027164

عالء حسين سالم جبار

احيائي اعدادية السجاد للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13709

242041012064

منتظر خضير عباس محمد

احيائي اعدادية الشعلة للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13710

242041203255

مؤمل عبد الخضر علي كريم

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13711

242042080023

بنين محمد حسين متعب

احيائي اعدادية خديجة للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13712

242041001153

عبد هللا هيثم نعيم ناصر

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13713

242042102108

رتاج فوزي منديل تركي

احيائي اعدادية السنية للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13714

242042220284

رقيه راجي جميل رمضان

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13715

242042139014

ايه اسماعيل حبيب والي

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13716

242041036065

رياض حسن رهل سلطان

احيائي اعدادية الزيتون للبنين

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13717

242042096003

ازهار عصام فاهم بتيت

احيائي اعدادية صنعاء للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13718

242042102277

ميسون حيدر ناصر جبار

احيائي اعدادية السنية للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13719

242042146097

نيران خلف سلمان عوده

احيائي ثانوية الصديقة للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13720

232042120138

شهد احمد حسن علي

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13721

242042139104

عبير حسام كاظم علي

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13722

242051200055

علي خضير رويضي جبار

تطبيقي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 372.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13723

242052220214

مريم محمود راضي حاجم

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13724

242052107002

بنين عدنان شدهان عطيه

تطبيقي اعدادية حلب للبنات

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13725

242051001066

مصطفى محمد محسن جبر

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13726

242051211028

علي ناصر هدهود علي

تطبيقي ثانوية السنية المسائية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13727

242052119004

اية علي كاظم موسى

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13728

242052220198

فرات جلهام هاشم شنان

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13729

242052106053

هدى عادل عذافه عبد الرضا

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13730

242051203138

مؤمل محمد منديل تعاب

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13731

242051002006

امير عايد كريم حرز

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13732

242051003009

خضير بسمان خضير عباس

تطبيقي اعدادية قتيبة للبنين

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13733

242051203112

علي خالد زنجيل أسود

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

صفحة  443من 567
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13734

242052220150

ضحى محمد كاظم حسين

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13735

242052220255

شهد ناصر حسين محمد

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13736

242051203068

زيد كريم هادي كشاش

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13737

242052220089

رقيه كاظم عبيس حسين

تطبيقي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13738

242051203159

محمد كريم عبد زيد عبد

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13739

242052130015

سجى عباس حسين جبر

تطبيقي ثانوية العفاف للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية

13740

292022075006

انتظار فليح حسن شنان

ادبي ثانوية المناسك للبنات

 359.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13741

292021001059

حيدر جحيل دعار مجبل

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13742

292022063015

خديجه حسين دويج دهام

ادبي ثانوية عاتكة للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13743

292022401007

ايات فيصل عبدهللا عناد

ادبي الخارجيات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13744

292021152005

انور حسين لعيوس فتنان

ادبي ثانوية المجد المسائية

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13745

292021001092

عباس فراس حسن عمار

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13746

292021008057

يوسف محمد سهر شباح

ادبي اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13747

292021400006

احمد عبد حمزة علوان

ادبي الخارجيون

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13748

292021151183

نزار عدنان عكوش عبد

ادبي اعدادية القلم المسائية للبنين

 356.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13749

292022401068

ندى سعد علوان سراج

ادبي الخارجيات

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13750

292021150092

مهدي عذاب امحسود مرهج

ادبي ثانوية المنار المسائية

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13751

292022070032

هدى جميل رهل ظفير

ادبي ثانوية ام ابيها للبنات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13752

292021153150

علي فليح مطر عرد

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13753

292021152008

حسين علي حسون محل

ادبي ثانوية المجد المسائية

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13754

292022401064

مها سعود عواد عكيلي

ادبي الخارجيات

 352.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13755

292022050015

بنين رحيم حسين مشعب

ادبي اعدادية فلسطين للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13756

292021009035

حسن كريم نادر صكبان

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13757

292022078005

اسماء عبد هللا سباطي حسين

ادبي اعدادية خولة بنت الحسين للبنات

 351.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13758

292021001048

حسين علي ناصر حسين

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13759

292021150060

علي عبد الرحمن عيسى طالل

ادبي ثانوية المنار المسائية

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13760

292021001051

حسين قاسم علي معاط

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 350.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13761

292021102002

انور عوض عكال حربي

ادبي ثانوية ابي طالب المختلطة

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13762

292021153229

مهند عبد منسي طرطيز

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13763

292021030003

علي جواد كاظم حاشوش

ادبي ثانوية اوروك االهلية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13764

292022068015

حسنه سفاح اجوان اعويد

ادبي ثانوية المجد للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة
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13765

292021001041

حسين رائد سلمان عبد

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13766

292021014081

عباس محمد عبد علي مطر

ادبي اعدادية عين الحياة للبنين

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13767

292022060086

زينب جادر سلومي هالسة

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13768

292022050069

زينب مسلم لطيف حريجه

ادبي اعدادية فلسطين للبنات

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13769

292021016041

عبد الحليم فليح كاظم سهر

ادبي ثانوية المسجد النبوي للبنين

 344.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13770

162022217057

زينب عبد الرضا عبيد سلمان

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13771

292021150034

زين العابدين محمد داخل فرحان

ادبي ثانوية المنار المسائية

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13772

292021014047

حسين محمد حسن عبد

ادبي اعدادية عين الحياة للبنين

 343.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13773

292021109015

حسين حسن بهلول فرج

ادبي اعدادية ابي العالء المختلطة

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13774

292021150089

مشعل غالي حسن طرار

ادبي ثانوية المنار المسائية

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13775

292022060106

سجى محمد عباس جبار

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13776

292021010047

خالد غالي عبد كاظم

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 341.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13777

292022160063

سوسن فاضل عذاب خضر

ادبي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13778

292022089004

ايات ضريس مثنى حميدي

ادبي ثانوية الشريعة للبنات

 339.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13779

292022066008

تبارك حسين هادي علي

ادبي ثانوية خديجة للبنات

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13780

292021023026

محمد علي زامل ناصر

ادبي ثانوية الرضوان للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13781

292021001028

حسن باسم محمد حسون

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13782

292022401062

منى سعيد دويح سنوح

ادبي الخارجيات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13783

162022250002

اسراء شبر زغير شبر

ادبي ثانوية السيبة للبنات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13784

291921110046

فجري فيصل عبد هللا دعيم

ادبي ثانوية الهادي االمين المختلطة

 391.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13785

292022102003

رجاء صبار عبد علي

ادبي ثانوية ابي طالب المختلطة

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13786

292022066043

هبه ماجد خليف راشد

ادبي ثانوية خديجة للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13787

292022160021

بنين كاظم كنان كاظم

ادبي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13788

292022401031

رغد عبد المهدي عبدهللا خليوي

ادبي الخارجيات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13789

292021001004

احمد ابراهيم داخل جبار

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13790

292022050102

قاهرة سلمان بريس هالل

ادبي اعدادية فلسطين للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13791

292021150031

رضا سعد عمران نفيلي

ادبي ثانوية المنار المسائية

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13792

292021153010

احمد عامر اطعيمة سلمان

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13793

292022093044

دعاء باسم زغير حتاته

ادبي ثانوية النور للبنات

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13794

292022160126

هيام راضي حسن خالوي

ادبي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13795

292021152001

احمد عادل عبد الحسين عبد

ادبي ثانوية المجد المسائية

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة
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 405.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13796

292042160008

أيات هشام رزاق حسين

احيائي ثانوية السماوة المسائية للبنات

13797

292042050032

بنين هالل جهادي زنوح

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13798

291942085137

لينا عادل صافي عايد

احيائي ثانوية الكندي االهلية للبنات

 403.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13799

292042069049

مريم برهان عبد الحسين سالم

احيائي ثانوية البسملة للبنات

 345.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13800

292042069037

عذراء ثامر عواد عطشان

احيائي ثانوية البسملة للبنات

 335.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13801

222042417082

نور الهدى عبد الكريم خليل محمد

احيائي ثانوية الغدير االهلية للبنات

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13802

292052401008

حوراء خليل راضي حسن

تطبيقي الخارجيات

 357.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13803

292051156060

حسين علي جابر صبيح

تطبيقي ثانوية البحار المسائية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13804

292051025045

علي رزاق كتاب حمزة

تطبيقي اعدادية الغدير المركزية للبنين

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13805

292052051085

فاطمه طاهر سلمان محمد

تطبيقي اعدادية الزهراء للبنات

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13806

222052143012

مريم علي بديوي مخيسير

تطبيقي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13807

252052056034

زهراء ساجد عبد هللا عبود

تطبيقي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة

13808

292022067038

هبوب حبيت محمد عبد

ادبي ثانوية الوالية للبنات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13809

102021024060

عمر مؤيد ابراهيم علي

ادبي اعدادية ابي غريب للبنين

 353.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13810

242022085006

بنين عايد عبد ابو الجيج

ادبي اعدادية السرور للبنات

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13811

292021152032

كرار نعيم رسول نور

ادبي ثانوية المجد المسائية

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13812

292021009033

حسن حنون فويح عطيه

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13813

102021017033

عثمان مظهر عبد المجيد غزال

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 346.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13814

291921109081

فالح حسن عباس نيلي

ادبي اعدادية ابي العالء المختلطة

 403.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13815

162022278006

زهراء احمد قاسم سلمان

ادبي ثانوية البرهان االهلية للبنات

 340.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13816

292022153009

جمانه عطية كنيوي زماط

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13817

242021038041

علي رياض كريم جعيل

ادبي اعدادية الجمهورية للبنين

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13818

162022401033

ايات جالل رحيم شريده

ادبي الخارجيات

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13819

292021010091

علي محمد شنان بلسم

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 336.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13820

222021010025

سجاد عادل خلف شناوه

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13821

162021353055

مصطفى عدنان سلمان شهاب

ادبي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 334.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13822

292021010051

رزاق ولفي كاظم عبود

ادبي اعدادية االعتماد للبنين

 333.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13823

292022093023

بتول علي حمزه عبود

ادبي ثانوية النور للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13824

292021009114

مؤمل نجم عبد الزهره متعب

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13825

292021001120

علي عمار شراد حمادي

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13826

292021001107

علي جواد كاظم عباس

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة
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13827

252022086217

مناسك عباس فاضل جوده

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 332.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13828

162021358015

حسن عالء عبد الحسين مريعي

ادبي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13829

132021250001

ابراهيم جاسم محمد فهد

ادبي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 331.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13830

292022160105

نرجس قاسم محمد لفته

ادبي ثانوية السماوة المسائية للبنات

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13831

222021319009

جعفر محمد عريبي منخي

ادبي ثانوية سيد دخيل المسائية للبنين

 330.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13832

242021208014

حسين مسلم علي شناوه

ادبي ثانوية عفك المسائية للبنين

 329.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13833

162021100014

مرتضى علي كريم حمد

ادبي ثانوية الكندي للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13834

222022174004

حنان علي مرزوك عطشان

ادبي ثانوية صدى النجاح األهلية للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13835

292021001119

علي عظيم جبير ناصر

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13836

292022060152

منى حسن عكل فريد

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 328.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13837

292021001067

رضا محمد كريم بجاي

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13838

112021189125

موسى اياد داود سلمان

ادبي ثانوية القرطاس االدبية للبنين

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13839

162022245057

فاطمه ناصر خلف وادي

ادبي اعدادية العهد الزاهر للبنات

 327.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13840

292021014041

حسين رعد ناصر جاسم

ادبي اعدادية عين الحياة للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13841

222022252005

غفران علي كردي علكم

ادبي ثانوية االرشاد المختلطة

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13842

162021046074

محمد صفاء جاسم محمد

ادبي اعدادية حمدان للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13843

292021014118

محمد حمودي محمد جعفر

ادبي اعدادية عين الحياة للبنين

 326.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13844

292022060007

أيمان مطنش عذير طالب

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13845

292021153083

زهير قاسم ارهيف عبيد

ادبي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13846

162021400241

عيسى قحطان عيسى صالح

ادبي الخارجيون

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13847

292021011003

حاتم كريم قاسم كاين

ادبي ثانوية ذو الفقار للبنين

 325.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13848

162021358066

محمد ماجد احمد عوفي

ادبي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13849

232021252065

قاسم احمد كامل دخيل

ادبي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13850

222021004003

ايمن حسين بهلول طارش

ادبي اعدادية اليرموك للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13851

242042152008

زهراء حسن رحيم عوده

احيائي اعدادية العارضيات المختلطة

 368.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13852

242041013059

حسين ناصر حسين حسون

احيائي اعدادية فلسطين للبنين

 364.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13853

242041035052

راشد سعود عسل كصير

احيائي اعدادية الرسول للبنين

 362.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13854

292042052198

غدير باسم محمد مدلول

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 354.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13855

242042220027

اسراء احمد حسين حمزه

احيائي اعدادية الديوانية المسائية للبنات

 349.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13856

252041010040

حسين علي حسين حمود

احيائي اعدادية الكوفة المركزية للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13857

242041159017

كريم يوسف كريم حسين

احيائي ثانوية مارب المختلطة

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة
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احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13859

162051358073

رافد جاسم محمد طعمة

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 361.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13860

292052401004

ايناس جالوي شاكر مهدي

تطبيقي الخارجيات

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة

13861

272022079044

فاطمه محمد حسن عزيز

 342.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

ادبي اعدادية بغداد للبنات

13862

232021255065

علي مؤيد ناهي كتاب

ادبي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 338.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13863

252022086187

فاطمه حيدر غافل عوده

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 337.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13864

112021203192

محمد ستار جباره شخير

ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

 324.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13865

232021065041

منير منعم فليح جسور

ادبي ثانوية موسى الكليم للبنين

 323.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13866

252021024102

حسين فؤاد جواد حسن

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13867

252021024160

عبد هللا حازم صاحب راجي

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13868

292022060173

ياسمين فالح سعد حسن

ادبي اعدادية ام سلمة للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13869

252022107010

براء ماجد حسن صكبان

ادبي ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13870

212021275054

علي ناظم حسين محمود

ادبي ثانوية الفضائل المسائية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13871

242021016009

حازم حاتم كاظم عزيز

ادبي اعدادية غماس للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13872

162021077013

حسين سعد عبد الرزاق سهر

ادبي اعدادية األعراف للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13873

252021024260

محمد عباس عبد المهدي سلمان

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13874

252021122041

حسين عالوي عبيد علوان

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13875

252022080087

فاطمة نجم عبد الزهره عبد الحسين

ادبي اعدادية شجرة الدر للبنات

 322.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13876

252021117015

علي احمد عبد الرضا صالح

ادبي ثانوية نور الياسري المختلطة

 321.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13877

232022104029

فاطمة مجيد طرطير مطر

ادبي ثانوية البتول للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13878

282022058005

ايالف علي جبار طاهر

ادبي ثانوية العذراء للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13879

252022193098

عهود رياض وحيد محمد

ادبي اعدادية الريادة المركزية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13880

272021152014

ايمن جمال عزيز علي

ادبي ثانوية زرارة المسائية للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13881

232021065035

محمد هاني محمد كرم

ادبي ثانوية موسى الكليم للبنين

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13882

232022304008

زينب عباس حسين جياد

ادبي ثانوية قصر العلوم االهلية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13883

252022086206

مريم حميد رشيد مدلول

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13884

232022271095

سرور عبود محمد كاظم

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13885

232022271090

سجا سعد عبد كيطان

ادبي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 320.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13886

262021013176

معتز خالد كاظم جبارة

ادبي اعدادية حلب للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13887

232022125025

مالك ناجي طالب خضير

ادبي اعدادية عشتار للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13888

252021008109

علي حيدر كريم محمد

ادبي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف
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 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13889

272022102185

وديان رزاق فارس مناتي

ادبي اعدادية مالئكة الرحمة للبنات

13890

232022091006

حنين حسين صالح مهدي

ادبي اعدادية ام البنين للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13891

212021001012

ايمن مهدي احمد محمود

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13892

272022160013

ايات هادي عبد هللا علي

ادبي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13893

252021011022

حيدر نذير محمد احمد

ادبي اعدادية ميسان للبنين

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13894

132022071079

نور الهدى سامي جبار منصور

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13895

232022117108

نوره خالد عباس زيدان

ادبي اعدادية المسيب للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13896

162022225021

شهد عامر قاسم منصور

ادبي اعدادية الفاو للبنات

 319.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13897

252041044383

محمد حسن عالء عبد الجبار هادي

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 355.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13898

252042096147

دعاء رحمن عبد العباس عبد الحسن

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنات

 347.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13899

242051201059

محمد جبار عبد نور حمزه

تطبيقي ثانوية غماس المسائية للبنين

 358.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13900

252051150017

اشرف عادل عبد العباس عبد هللا

تطبيقي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 348.0جامعة الفرات االوسط التقنية /المعهد التقني فنون/النجف

13901

132042283111

فاطمه احمد حميد وهيب

احيائي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 591.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

13902

242042084025

رغد محمود خشان روضان

احيائي ثانوية المتميزات

 590.7الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

13903

192042383155

مينا عالء داود احمد

احيائي ثانوية المجد االهلية للبنات

 590.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

13904

212042294181

مريم محمود عباس حبيب

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 589.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد

13905

152041003013

جالل عمار خلف فرحان

احيائي اعدادية العراق الناهض للبنين

 516.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

13906

162051364129

محمد جواد كاظم جاسم منشد

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 458.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب

13907

252051211012

قاسم ماجد بالل ابراهيم

تطبيقي اعدادية القادسية للبنين

 448.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13908

132051400006

احمد شوكت اكبر شرف

تطبيقي الخارجيون

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13909

112051017045

مصطفى باسم جباره شخير

تطبيقي اعدادية ابن سينا للبنين

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13910

192051360058

فاروق ايوب عياش جاسم

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13911

162051007005

احمد عزت حميد مسعود

تطبيقي اعدادية البصرة للبنين

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13912

232051292003

عباس احمد كريم خضير

تطبيقي ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنين

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13913

162051426031

عبد الحميد علي عبد الحميد غريب

تطبيقي ثانوية منارات الحناء االهلية للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13914

282051016096

علي ايار عبد الحسن كريم

تطبيقي اعدادية ميثم التمار للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13915

142051201266

محمد خلف عبد حمود

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13916

152051071086

حسين كاظم مجبل مشتت

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13917

282051006049

حيدر عادل حمدان حسن

تطبيقي اعدادية العمارة للبنين

 419.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13918

162051047091

عالء فالح عبد الصمد جواد

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13919

192051019042

عبد الرحمن عماد شكر محمود

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية
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 418.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13921

212051062022

محمد عدنان احمد ابراهيم

تطبيقي ثانوية اول حزيران للبنين

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13922

152051007102

محمد علي وليد كاظم عليوي

تطبيقي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13923

282051001087

علي حسن عوده داود

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13924

162051358240

ياسر حيدر عبد المنعم سلمان

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13925

162051357024

احمد صالح عبد الرزاق جبار

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13926

162051022091

كرار حميد مرزوق عبد السادة

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنين

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13927

162051053084

عمار جهاد محمد ضايف

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13928

162051121028

قاسم ثعبان سلمان كريم

تطبيقي ثانوية آل الرسول االهلية للبنين

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13929

192051030009

عبد هللا سالم خالد جاسم

تطبيقي ثانوية البغدادي للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13930

162051084152

علي حسين محمد شبل

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13931

162051020029

حسين حسن علي سيد

تطبيقي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13932

202051006025

حسين معاذ حسين علي

تطبيقي اعدادية الصدر للبنين

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13933

281951020009

حسين بشار حطاب ادهيم

تطبيقي ثانوية جعفر الطيار للبنين

 478.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13934

162051084052

حسنين عباس دحام منفي

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 408.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13935

142052221010

ايه علي جاسب حسن

تطبيقي ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13936

162051491020

رضا عيسى عمران علي

تطبيقي ثانوية موطني االهلية للبنين

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

13937

202041262007

احمد عباس احمد شهاب

احيائي اعدادية الشرقية المسائية

 484.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

13938

162041357055

علي حسن ابراهيم ياور

احيائي اعدادية العراق المسائية للبنين

 475.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

13939

162051036136

مصطفى عقيل عبد الجليل عبد الرسول

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

13940

162051084005

ابراهيم اكرم قاسم عبد هللا

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

13941

162051014020

شهاب جمعه جلوب جويد

تطبيقي اعدادية االجيال للبنين

 414.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

13942

162051357431

محمد ناصر حسين جياد

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

13943

112051209066

يوسف قاسم عبد الحمزة نعمة

تطبيقي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

13944

272051153170

محمد سليم عبد هللا عجرش

تطبيقي اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة

13945

262042083084

فرقان ماجد ذويب عبيد

احيائي اعدادية الكوثر للبنات

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13946

112042064022

دانية عمار علي عشعوش

احيائي اعدادية االصيل للبنات

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13947

262042074053

زهراء حيدر محمد ابراهيم

احيائي اعدادية هالة بنت خويلد للبنات

 440.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13948

162051033061

عبد هللا عبد الغفار عزيز حاجم

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13949

152051002032

سيف محسن منصور حميد

تطبيقي اعدادية البراق للبنين

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13950

152051071268

محمد مصطفى اسماعيل جمشير

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى
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13951

162051301052
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 403.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

تطبيقي ثانوية الفرات المختلطة

13952

102051022036

عبد هللا حامد علوان محمد

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 399.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13953

162051357461

مصطفى صفاء خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13954

142051018129

مصطفى حسين هادي بريص

تطبيقي إعدادية الجزيرة للبنين

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13955

232051008005

احمد حسين ناصر حسين

تطبيقي اعدادية المحاويل للبنين

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13956

282051151806

منتظر فالح ماذي فرج

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13957

122051030099

علي مثنى سعدي فرحان

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13958

112051400080

يونس سعد ناظم داود

تطبيقي الخارجيون

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13959

112051005042

علي محمد عبد هللا عبد االمير

تطبيقي اعدادية المعارف للبنين

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13960

102052091039

منار جليل ابراهيم مالح

تطبيقي ثانوية الجامعة للبنات

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13961

162052224005

الزهراء عالء عباس عبد

تطبيقي اعدادية رياحين الجزيرة للبنات

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى

13962

102051208022

عمر عباس علي حسن

تطبيقي ثانوية الصقر المسائية للبنين

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13963

232051400027

حيدر جاسم محمد جاسم

تطبيقي الخارجيون

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13964

142052197002

زهراء عزيز هميم جاسم

تطبيقي ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبنات

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13965

192051009023

حمزه زياد طارق زيدان

تطبيقي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13966

262051003028

علي الطيب نعيم مصراع بريسم

تطبيقي اعدادية الحمزة للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13967

102051016053

عمر احمد محمود محمد

تطبيقي اعدادية اليمن للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13968

182051014015

عز الدين صدام متعب سالم

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13969

162051300080

منتظر عباس محمد طاهر

تطبيقي ثانوية الرافدين المختلطة

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13970

162051359004

ابراهيم عبد الخالق عباس كربول

تطبيقي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13971

132051256023

عقيل عبد الرزاق طعمه حواس

تطبيقي ثانوية االندلس المسائية للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13972

222051061031

محمد حازم واجد حمدهللا

تطبيقي ثانوية صفي الدين للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13973

192051020064

عمر رقيب عبد الجادر خليل

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13974

262051011016

حسين فالح احمد عبيد

تطبيقي اعدادية الزبيدية للبنين

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13975

272051130013

محمد حامد طاهر عبد الساده

تطبيقي ثانوية الصفوة االهلية للبنين

 409.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13976

102051400054

نسيم عويد علي عبد

تطبيقي الخارجيون

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13977

162051061048

عباس لطيف عبد الجليل عبد هللا

تطبيقي اعدادية جيكور للبنين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13978

142051018016

اكرم احمد جاسم صحن

تطبيقي إعدادية الجزيرة للبنين

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13979

132052079020

طيبه اسامه جاسم حبيب

تطبيقي ثانوية شمس الحرية للبنات

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13980

282051012059

علي صبيح عبود عليوي

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

13981

122052107001

أيه عمار سعيد عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الحرية للبنات

 399.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات
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 399.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

13983

262051009012

حيدر حسين علي عودة

تطبيقي اعدادية النعمانية للبنين

 478.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13984

162051038004

احمد جالل كامل جيجان

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنين

 473.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13985

202051048026

شاهين شاكر شكور صفر

تطبيقي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 471.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13986

162051363026

احمد محمد جاسم حسين

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 460.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13987

162051038092

علي كامل جيجان دهر

تطبيقي ثانوية ادم االهلية للبنين

 456.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13988

162051363104

حمزه عدنان نصر مهجر

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 455.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13989

162051084063

حسين صبيح خضير حسين

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 455.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13990

162051400011

احمد خيري طعمه جابر

تطبيقي الخارجيون

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13991

162051001019

احمد علي جمعه علي

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 453.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13992

162051031031

مصطفى طاهر عبد مكلف

تطبيقي اعدادية الصادق للبنين

 450.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13993

162051363291

هاشم فاضل جميل حسين

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 448.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13994

162051400149

سيف هيثم عبد الحسين مهدي

تطبيقي الخارجيون

 444.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13995

162051001002

أيمن علي حريز يراد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 443.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13996

162051371083

خالد ابراهيم عبد المعبود ابراهيم

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 443.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13997

162051371023

بدر ابراهيم عبد المعبود ابراهيم

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13998

162051365231

ناجي حسين عباس هادي

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

13999

162051360027

علي سعيد جاسب وادي

تطبيقي ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطة

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

14000

162051062070

قاسم خزعل كاطع مجلي

تطبيقي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

14001

262051400006

حافظ حسين دايخ مسير

تطبيقي الخارجيون

 432.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14002

132051256049

علي عادل سلمان محمود

تطبيقي ثانوية االندلس المسائية للبنين

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14003

222051034031

عبدهللا محسن خضير عليوي

تطبيقي اعدادية االطهار للبنين

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14004

182051067018

عثمان عبد الرحمن محمد محمود

تطبيقي ثانوية النهرين للبنين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14005

222051307029

حسام سالم زغير جار هللا

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14006

272051024001

ابراهيم حسين جبار جاهل

تطبيقي اعدادية الثبات للبنين

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14007

222051300037

حسين عبد الرحيم محمد بداي

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14008

132052099006

تبارك عمار مطر خلف

تطبيقي ثانوية الفوز للبنات

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14009

232052117038

فاطمه هادي ماجد عبد علي

تطبيقي اعدادية المسيب للبنات

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14010

182051006040

علي محمد علي سعيد طعمه

تطبيقي اعدادية بلد للبنين

 396.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14011

162051036120

محمد عالء حاجم محسن

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14012

162051363258

محمد قيس بشير محي

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة
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14013

102051014021

انس صالح خالد طه

تطبيقي اعدادية القدس للبنين

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14014

142051203025

حسين انور كريم عباس

تطبيقي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة

14015

222042166018

زينب خالد عجيل مثنى

احيائي ثانوية االبتهال للبنات

 479.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

14016

192042371023

ايمان حسين علي محسن

احيائي ثانوية القائم المسائية للبنات

 467.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

14017

102042110051

ريام غافل عوض جاسم

احيائي اعدادية البطولة للبنات

 463.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد

14018

122051030091

علي صفاء الدين حمزة حمود

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 483.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14019

132051005020

زيد هشام زامل حمدان

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنين

 441.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14020

122051013038

يونس حسين عواد حمادي

تطبيقي ثانوية الجواهري للبنين

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14021

292052056002

اسيل عبد الخضر عبد العباس ثامر

تطبيقي اعدادية الخنساء للبنات

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14022

212051206014

مسلم اكرم محمد عليوي

تطبيقي ثانوية النظامية المختلطة

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14023

142051007005

علي سعد نوري عبدالحسن

تطبيقي ثانوية المتميزين للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14024

112052084033

غفران قصي تركي فيحان

تطبيقي اعدادية حماة للبنات

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14025

132052118081

نورس اركان صباح داود

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 410.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14026

312052058018

هاجر زهير علي حمود

تطبيقي ثانوية االنبار النموذجية للبنات

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14027

282051400013

حسن حكيم عبدالرضا غالي

تطبيقي الخارجيون

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14028

152051010013

حسن عارف شمس هللا شفي

تطبيقي اعدادية قباء للبنين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14029

232051251193

علي حازم فاضل حزوم

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14030

202051048003

ابراهيم حسن علي حسين

تطبيقي اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنين

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14031

122052107062

والء ثامر محمد سلمان

تطبيقي اعدادية الحرية للبنات

 396.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14032

122051007092

مجتبى حسين علي حاتم

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14033

212051278075

معتز داود سلمان رحمان

تطبيقي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14034

122052107031

شهد مهند مهدي حسين

تطبيقي اعدادية الحرية للبنات

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14035

162051491015

حسين محمد سامي سابط

تطبيقي ثانوية موطني االهلية للبنين

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14036

142052072017

حوراء علي حسين عصيود

تطبيقي ثانوية سومر للبنات

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس

14037

222041058147

مقداد حليم حسين بشير

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 442.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

14038

152041002070

موسى حسن سعدون حنظل

احيائي اعدادية البراق للبنين

 438.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

14039

142041203226

مصطفى لؤي حسين طاهر

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 438.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

14040

112042218010

ايات علي صالح هادي

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 430.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

14041

202042282222

مروه جمال محمد عبد الكريم

احيائي اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربية

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

14042

212041028022

صفاء امين حسين جامل

احيائي اعدادية البعثة النبوية للبنين

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

14043

142041013001

أحمد عبد هللا كاظم علي

احيائي إعدادية المروج للبنين

 427.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي
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14044

142051036074

موسى هالل محسن ثاير

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

تطبيقي اعدادية البشير للبنين

 429.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

تطبيقي الخارجيون

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي

14045

162051400199

علي باسم عبيد فلك

14046

112021400080

علي حسين علي سلمان

ادبي الخارجيون

 435.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14047

152021020091

علي كاظم نجم ناصر

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 434.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14048

192021343057

خير هللا مهنه عبد الغفور جهاد

ادبي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14049

142022198001

ايات كريم حافظ مرداو

ادبي ثانوية أم ابيها االهلية للبنات

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14050

152021020106

ليث كاظم رستم حسن

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14051

122022118037

طفوف قاسم عبد الرسول محمد علي

ادبي اعدادية العزة للبنات

 415.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14052

142021177183

ياسين عبد الحسين حمودي جواد

ادبي اعدادية طه للبنين

 413.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14053

152022054022

جنات محمد حسن يوسف

ادبي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 408.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14054

132022091035

رفعه حيدر محمد رضا

ادبي اعدادية االنتصار للبنات

 408.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14055

152021009060

حيدر محمد جاسم يوسف

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14056

162052383115

فرقان ابراهيم عزيز شروان

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 388.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14057

122052093010

داليا ضياء محمد علي

تطبيقي ثانوية الخلود للبنات

 387.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14058

122052105001

ابرار اسعد سهر سعد

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 387.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14059

212052290015

شروق باسل ذياب محمد

تطبيقي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14060

132051256028

علي هيثم محمد حسن

تطبيقي ثانوية االندلس المسائية للبنين

 385.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14061

112051210008

احمد حسين دخيل شبيب

تطبيقي ثانوية زبيدات المسائية للبنين

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14062

112051013064

مصطفى علي عبد الحسين مسلم

تطبيقي اعدادية الحسين العلمية للبنين

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14063

152051008018

حسن عبد سلمان ياسر

تطبيقي اعدادية التراث العراقي للبنين

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14064

112051009063

عمار سالم رحيم سالم

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 382.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14065

152051009012

حسين مزهر جاسم خلف

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 382.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14066

112051209004

احمد رافد هويدي جريح

تطبيقي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 381.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14067

142051201237

كرار ياسر صاحب نعمه

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 381.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14068

122052122026

وفاء عطا جافل منخي

تطبيقي ثانوية الرياحين للبنات

 381.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14069

142051022112

يوسف نهاد كاظم عبد الحسين

تطبيقي اإلعدادية الشرقية للبنين

 380.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14070

242051203190

منتظر عبد المهدي عطار ابراهيم

تطبيقي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 379.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14071

162051400248

فهد محمد رمضان علي

تطبيقي الخارجيون

 379.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14072

122051013008

جبريل محمد جبار نجم

تطبيقي ثانوية الجواهري للبنين

 377.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14073

152051007050

سجاد محمد فرج عبود

تطبيقي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 376.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14074

122052122015

زينب خالد عباس عنون

تطبيقي ثانوية الرياحين للبنات

 376.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

صفحة  454من 567
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14075

162051352240

محمد صالح حسن صالح

الفرع

المدرسة

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

المجموع

القبول المركزي

 376.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14076

132051005064

فراس فاروق كمال سعيد

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنين

 376.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14077

152051011092

محمد حسن كاظم عبد الرضا

تطبيقي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 376.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14078

112051203273

يوسف نهاد خليل ابراهيم

تطبيقي ثانوية العال المسائية للبنين

 374.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14079

132052093015

تبارك عماد ماهر محمد

تطبيقي اعدادية الثورة العربية للبنات

 373.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14080

272052160164

كوثر رياض نعيم موسى

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14081

132051257068

كرار اركان ابراهيم فلفل

تطبيقي ثانوية الطف المسائية للبنين

 371.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14082

122052107029

سجى خضر جعفر مهدي

تطبيقي اعدادية الحرية للبنات

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14083

232051256078

محمد قيس عبيد خضير

تطبيقي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14084

142052133005

بتول عالء حنون جعفر

تطبيقي اعدادية الناصرة للبنات

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14085

132051250011

امير اسعد عبد الزهره شمخي

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14086

122051025082

محمد عبد الواحد حطاب حمود

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14087

142051019064

علي عبد هللا خليل ابراهيم

تطبيقي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14088

162051061062

علي عادل جابر شري

تطبيقي اعدادية جيكور للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14089

122052136005

تقى عبد الكريم عبود حسن

تطبيقي ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبنات

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14090

272051008016

جعفر علي حسين صالح

تطبيقي اعدادية نهر العلقمي للبنين

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14091

132051019002

الحسين عمران محمد علي جاسم

تطبيقي اعدادية سيناء للبنين

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14092

132052075023

نرجس محمد عالء ناجي

تطبيقي ثانوية االستقالل للبنات

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14093

132052075005

تبارك حميد علوان حمادي

تطبيقي ثانوية االستقالل للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14094

132052080020

سكينه محمد عبد صالح

تطبيقي ثانوية ام البنين للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14095

142052080024

فاطمه محمد صغير جابر

تطبيقي اعدادية الزهور للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14096

112051058096

عبد هللا حسين عبد مهدي

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14097

122051038004

حمودي ماجد حمودي مهدي

تطبيقي ثانوية التكامل األهلية للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14098

112052065024

زهراء حسين فرج عتبي

تطبيقي اعدادية األمل للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14099

152051071300

مقتدى حبيب عبد الزهرة حنتوش

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14100

122052118023

زهراء حيدر عبد االمير محمد علي

تطبيقي اعدادية العزة للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14101

262051205019

حسين علي طالب عدنان

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14102

121951007059

علي كريم خضير بدر

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14103

131951001015

احمد وليد عبد المجيد حميد

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنين

 426.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14104

132051256004

امير جواد كاظم جالب

تطبيقي ثانوية االندلس المسائية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14105

132052103027

غروب قاسم فلحي كاظم

تطبيقي اعدادية حطين للبنات

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة
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14106

141951029034

مقتدى علي جاسم لفته

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14107

142051171013

محمد غالب مطر معيضد

تطبيقي ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14108

102051400034

علي عدنان كاظم عبد

تطبيقي الخارجيون

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14109

142051201156

عبد هللا قيس عمران عبد هللا

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14110

132052073026

مآب احمد ثابت عبود

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14111

152051071282

مسلم عقيل زامل صانت

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14112

232052095016

فاطمه سعد خضير عباس

تطبيقي ثانوية المسعودي للبنات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14113

102051019030

سامي فراس عبد المجيد عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14114

112052215027

زهراء حميد حسين كاظم

تطبيقي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14115

152051018036

علي رعد سعدون حسن

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14116

112051003001

أمير سعد رحيم عمران

تطبيقي اعدادية المحبة للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14117

122051013022

عبد الرحمن سمير جواد عبد الرحمن

تطبيقي ثانوية الجواهري للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14118

102051053006

محمد طاهر رفيق شاكر

تطبيقي ثانوية التميز االهلية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14119

132051001048

عبد الرحمن رعد عباس حسن

تطبيقي اعدادية االعظمية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14120

142052221014

تبارك حسن علي حسن

تطبيقي ثانويةالشريف الرضي المسائية للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14121

142052071007

زهراء عباس فائق جاسم

تطبيقي ثانوية  14تموز للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14122

132051012109

محمد باقر اسماعيل كاظم صالح

تطبيقي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14123

102051011028

سامر كمال دحام فرحان

تطبيقي اعدادية االسراء للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14124

142052097017

هاجر حامد كيف مريود

تطبيقي الثانوية الشرقية للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14125

132051031030

عبد الرحمن عادل زيدان عباس

تطبيقي اعدادية المستنصرية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14126

132052092018

سعاد عمر فاروق سلمان

تطبيقي اعدادية البسالة للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14127

112051033042

همام موفق سلمان دعاس

تطبيقي اعدادية البلد االمين للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14128

252051009088

مقتدى كاطع الطيف كاظم

تطبيقي اعدادية الشيخ المفيد للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14129

132051250078

منتظر كريم وهاب جساب

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14130

102052113013

رشا عبد خضر عليوي عبيد

تطبيقي اعداية المعراج للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14131

162051110051

مجتبى صباح فرج مذكور

تطبيقي ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14132

102051016015

حارث فراس صالح جاسم

تطبيقي اعدادية اليمن للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14133

112051040007

حسن صادق محي لفتة

تطبيقي ثانوية األقصى األهلية للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14134

212051031001

انس حازم فالح حسن

تطبيقي اعدادية ابي الضيفان للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14135

142051014013

عبد العزيز محمد علي عبود

تطبيقي إعدادية النضال للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14136

132052111001

اسراء رزاق عبد هللا حماد

تطبيقي اعدادية السيف العربي للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

صفحة  456من 567
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14137

102052110017

براء مصطفى كاظم محمد

تطبيقي اعدادية البطولة للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14138

142051033011

يونس فواح محمد وجيه يوسف

تطبيقي ثانوية االمام الجواد ( ع ) للبنين الوقف الشيعي

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14139

152052044028

ضحى رعد صبري فرحان

تطبيقي اعدادية الرميلة للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14140

142051015023

حيدر حسين نفل علي

تطبيقي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة

14141

142022120014

رند جاسم محمد علي

ادبي ثانوية السعادة للبنات

 380.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14142

142021036099

محمد فاضل كامل عبد الستار

ادبي اعدادية البشير للبنين

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14143

142022100089

لمى عامر كاظم فليح

ادبي اعدادية الفداء للبنات

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14144

142021027001

أبا الحسن سالم عبد كاظم

ادبي اعدادية النجاح للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14145

112021009020

جعفر قائد فريق ثعبان

ادبي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14146

102021200138

محمد ياسين ابراهيم مسير

ادبي اعدادية أبي غريب المسائية للبنين

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14147

132021034020

اسماعيل خالد ناظم فياض

ادبي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14148

212021076018

عبد هللا عمر أكرم شاكر

ادبي اعدادية شورش للبنين

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14149

112022072127

نور عامر هاشم رشيد

ادبي اعدادية البتول للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14150

152021013045

سجاد زيدان خلف محي

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14151

142021201118

سجاد ناصر حسين محمد

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14152

112021028074

علي جبار نعمه زيارة

ادبي اعدادية السياب للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14153

142021025037

عبد هللا رعد عبد هللا ثجيل

ادبي إعدادية صنعاء للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14154

102051033001

ابراهيم احمد عبد عسل

تطبيقي اعدادية الداخلية للبنين

 387.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14155

132051012046

زيد جواد كاظم حمود

تطبيقي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 380.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14156

142052099011

رسل عادل عوده كاظم

تطبيقي اعدادية االسكندرونة للبنات

 374.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14157

192052145017

نور عماد صالح محمد

تطبيقي ثانوية راوة للبنات

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14158

142052104026

وفاء يعرب خضير عباس

تطبيقي ثانوية بدر الكبرى للبنات

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14159

142052086010

ساره خليل اسماعيل عبد هللا

تطبيقي اعدادية الحكمة االهلية للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14160

182051351025

منتظر صفاء حسين سلمان

تطبيقي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14161

142052074036

فاطمة عادل جبار العيبي

تطبيقي اعدادية عائشة للبنات

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14162

142052079060

نبراس مهدي باقر حمود

تطبيقي اعدادية ام القرى للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14163

142052070001

ايه حازم عبد علي عبد الرضا

تطبيقي ثانوية فدك للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14164

122052096005

خديجه سعد جمعه محمد

تطبيقي ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية

14165

132042281151

نور عباس ثجيل موسى

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 587.2الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14166

222041301036

محمد عبد الحسين صالح بديوي

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 587.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14167

102041400027

عمر رياض عبدالغني مطلك

احيائي الخارجيون

 587.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

صفحة  457من 567
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 587.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14168

142042111155

سرى قاسم عبد الكاظم حمد

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

14169

242041400001

أمير المؤمنين حسن هاشم حسين

احيائي الخارجيون

 585.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14170

242041203208

علي عبد الرزاق عبد هللا طاهر

احيائي اعدادية التأميم المسائية للبنين

 584.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14171

222041092012

حسين عدنان خضير مري

احيائي ثانوية سامراء للبنين

 583.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14172

132042281145

نور الهدى ثامر صويح الزم

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 582.4الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14173

272042077115

مريم احمد صاحب محسن

احيائي ثانوية نازك المالئكة للمتميزات

 581.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14174

132041400038

علي الهادي كريم جبر ثجيل

احيائي الخارجيون

 581.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14175

232042088198

زهراء سالم طالب سلمان

احيائي اعدادية الطليعة للبنات

 581.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14176

252041205263

يوسف رائد عناد عاكول

احيائي ثانوية براثا االهلية للبنين

 580.6الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14177

102042401038

زهراء كريم حسان موزان

احيائي الخارجيات

 580.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14178

152041003102

مصطفى محمد عطا حسين

احيائي اعدادية العراق الناهض للبنين

 578.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14179

122042089098

هاجر محمد حدود حسين

احيائي اعدادية جرير للبنات

 578.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14180

172042403023

امنه عبدالغني محمدعلي حسن

احيائي الخارجيات  -ايسر

 578.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14181

142042134115

ضيء اسعد قاسم عاشور

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 576.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14182

262041003178

مهدي كاظم خوان مخلف

احيائي اعدادية الحمزة للبنين

 576.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14183

212041028033

علي محمد علي رزيج

احيائي اعدادية البعثة النبوية للبنين

 575.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14184

232041400171

وليد عناد راشد عسل

احيائي الخارجيون

 575.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14185

212042145035

داليا عباس ستار علي

احيائي اعدادية النبوة للبنات

 574.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم

14186

152042080340

نور جاسم عبود مشالي

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 553.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14187

142042066070

عذراء راضي ثامر شنيهج

احيائي اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 546.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14188

252042110025

رغد حيدر حمود كاظم

احيائي ثانوية المرتضى االهلية للبنات

 540.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14189

242042102167

زينب عباس حسين كحط

احيائي اعدادية السنية للبنات

 538.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14190

152042050013

بنين محمد جاسم شياع

احيائي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 535.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14191

232042185030

غفران شهيد حميد كاظم

احيائي ثانوية المرتضى المختلطة

 532.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14192

212042262010

براء علي نعيم عبد هللا

احيائي ثانوية الهداية المختلطة

 530.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14193

252042056333

نور الهدى ماجد عبد الزهره بديوي

احيائي اعدادية الالذقية المركزية للبنات

 530.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14194

202042382046

ريناز حميد محمد حمه رشيد

احيائي ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كردية

 530.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14195

172042231149

زهراء وعد هللا عز الدين فاضل

احيائي اعدادية قرطبة للبنات

 529.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14196

102042221080

فرح سالم مالك خلف

احيائي ثانوية اسوان المسائية للبنات

 527.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14197

202042344070

به هشت نهاد رسول عزيز

احيائي ثانوية ئاال للبنات دراسة كردية

 526.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض

14198

232042131086

هديل خضير حسين فهد

احيائي ثانوية الغدير للبنات

 526.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض
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14199

192041009002

أنس علي مصطاف عباس

احيائي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 588.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

14200

232042271752

نور مؤيد محمود نصيف

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 582.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور

14201

192041341037

جمعه خالد جميل علي

احيائي اعدادية الراية المسائية

 558.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14202

232041256031

حسين شوكت محمد ارزيج

احيائي ثانوية المسيب المسائية للبنين

 549.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14203

292042058059

طيبه صادق منصور عبود

احيائي اعدادية الوفاء للبنات

 547.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14204

102041208010

بالل حسين علي رشيد

احيائي ثانوية الصقر المسائية للبنين

 545.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14205

262041203099

علي كريم ابراهيم فرج

احيائي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 545.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14206

192041016002

احمد ضياء محمد كردي

احيائي ثانوية الدوالب للبنين

 544.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14207

242042124072

ريام كاظم ابو كطيفه ثامر

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 543.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14208

182042175035

سندس عباس علي قادر

احيائي ثانوية البتول للبنات

 542.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14209

212041400004

احمد ثعبان احمد وهيب

احيائي الخارجيون

 541.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14210

242041029034

سجاد حامد جبر حسين

احيائي اعدادية التآخي للبنين

 540.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14211

232041008093

عباس مهند عليوي عبد الشهيد

احيائي اعدادية المحاويل للبنين

 540.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14212

262041400002

احمد جبار عبود كايم

احيائي الخارجيون

 540.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع

14213

212041270047

محمد برهان اسماعيل الياس

احيائي اعدادية بوتان المسائية للبنين

 580.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14214

142041007120

منتظر صفاء عبدالكريم خلف

احيائي ثانوية المتميزين للبنين

 577.2الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14215

212041262013

محمود سلمان مرشد علي

احيائي ثانوية الهداية المختلطة

 572.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14216

212041055059

عمر محمود حسن احمد

احيائي ثانوية حلوان للبنين

 569.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14217

212042140021

ايات وحيد عزيز جراد

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 567.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14218

212042137079

زهراء رعد وهاب احمد

احيائي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 564.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14219

212042135052

سارة حيدر علي حيدر

احيائي اعدادية االنام للبنات

 560.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14220

212041033064

عثمان رحمان اسماعيل علي

احيائي اعدادية صدى التأميم للبنين

 552.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14221

212041229030

سليمان يوسف محمد عواد

احيائي ثانوية بردى للبنين

 551.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة

14222

212041005168

مصطفى يوسف حسين علي

احيائي اعدادية المعارف للبنين

 555.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

14223

212042135055

سجى احمد عزيز احمد

احيائي اعدادية االنام للبنات

 549.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

14224

322041004043

عمر جمعة احمد جمعة

احيائي ثانوية الرفاعي للبنين

 545.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

14225

202042403005

به هره عبد الرحمن نجم عبد الرحمن

احيائي الخارجيات -الدراسة الكردية

 542.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

14226

212042401010

اسيل محمد عباس حسين

احيائي الخارجيات

 540.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

14227

212042109059

شيماء عبد رشيد عالوي

احيائي اعدادية الحجرات للبنات

 532.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

14228

182042354010

ديمن عمر حسن محمد

احيائي ثانوية المصطفى المسائية المختلطة

 531.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض

14229

212042109042

زينب سالم عبد حميد

احيائي اعدادية الحجرات للبنات

 525.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض
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 580.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14231

262042086144

فاطمه ناصر حسين علي

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 576.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14232

262041044034

علي محيسن منيهل عباس

احيائي اعدادية شرف الدين للبنين

 568.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14233

262042086050

حوراء حبيب باقر فزاع

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 567.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14234

292041005170

يونس ناصر سعد هديمي

احيائي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 566.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14235

262042250115

زهراء ماجد عبد الخالق علك

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 564.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14236

222041400096

علي كاظم ياسر حميدي

احيائي الخارجيون

 563.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14237

222042113148

نور الهدى حيدر عناد علي

احيائي ثانوية الرازي األهلية للبنات

 563.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14238

262042100017

حوراء سالم عوده تايه

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 560.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14239

252041014163

منتظر تكليف عبد الرضا جبر

احيائي اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنين

 559.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14240

242041008057

صادق حازم سالم عباس

احيائي اعدادية الدغارة للبنين

 559.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14241

222041091130

علي صالح مهدي خلف

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 558.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14242

282041007021

كاظم حميد علوان سبتي

احيائي ثانوية الكحالء للبنين

 558.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14243

222041058005

احمد عبد الحسين زغير جياد

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 557.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14244

232042271159

جمانه فاضل جفال جاسم

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 557.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14245

262041005126

مسلم عباس خير هللا جاسم

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 556.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14246

262042095007

بيداء جميل شرهان بصيل

احيائي ثانوية فضة للبنات

 555.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14247

222042203006

تبارك علي حسين سعدون

احيائي ثانوية الرحمن االهلية للبنات

 554.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14248

262042118030

نبأ حيدر شعير وطين

احيائي ثانوية سمية للبنات

 554.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14249

262041017021

حسن حبيب زبون ناشي

احيائي اعدادية شيخ سعد للبنين

 553.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14250

232041173163

مصطفى حسن هادي محمد

احيائي اعدادية الفجر المختلطة

 553.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14251

222041301027

علي سالم مهاوش زغير

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 552.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14252

272042087135

مريم يوسف احمد علي

احيائي اعدادية بضعة الرسول للبنات

 552.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14253

222041077061

زهير حاتم محمد حسان

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنين

 552.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14254

232041251286

علي رافد رحيم محمد

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 551.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14255

222041035308

وليد حسين فهد مجيد

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 551.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14256

232041017150

محمد مصعب كطوف عبيس

احيائي اعدادية المدحتية للبنين

 550.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14257

262042074066

زينب سعدون هاشم حسن

احيائي اعدادية هالة بنت خويلد للبنات

 550.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14258

272041032046

مهدي فايق منصور جابر

احيائي ثانوية البيان للبنين

 550.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14259

262042086095

زينب خليل ابراهيم فرحان

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 550.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14260

242041074029

ساجد سعدون رهيف شنته

احيائي اعدادية االنوار االهلية للبنين

 550.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت
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احيائي ثانوية عشتار للبنات

 550.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت

14262

242041004006

أيمن علي مهدي حسين

احيائي اعدادية الكرامة للبنين

 572.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14263

242041009113

عيسى نصيف شعيوط جاسور

احيائي اعدادية سومر للبنين

 571.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14264

152041006006

امير علي لفته رويض

احيائي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 569.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14265

282042082024

زينب كريم هوين نعيمه

احيائي ثانوية العدل للبنات

 565.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14266

232041009086

كرار مسلم اسماعيل شالل

احيائي اعدادية المسيب للبنين

 564.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14267

242041006031

سجاد عبد العالي خرموش حسون

احيائي اعدادية ابي تراب للبنين

 562.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14268

272041006017

عبد هللا ميثم كاظم محمد

احيائي اعدادية النابغة الذبياني للبنين

 562.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14269

142041208183

مجتبى احمد هادي عبد هللا

احيائي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 562.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14270

232041172032

علي مثنى حسن كاظم

احيائي ثانوية الصادق المختلطة

 561.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14271

162042475040

نور عماد عبد الرضا فرحان

احيائي ثانوية االوحد االهلية للبنات

 561.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14272

142042193014

تبارك باسم محمد لفتة

احيائي اعدادية سما بسماية للبنات

 561.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14273

152041071118

حسين محمد مشري فرحان

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 550.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

14274

182042375032

فرح كاصد عبد االمير موسى

احيائي ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبنات

 536.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

14275

232042142119

رقيه عالء طالب حميد

احيائي اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبنات

 535.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

14276

262042250149

شيرين صباح علي طاهر

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 534.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

14277

152042401067

زينب احمد حسين بندر

احيائي الخارجيات

 524.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

14278

232042305156

نبا محمد كاظم حسين

احيائي ثانوية كوثى للبنات

 523.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

14279

232042166007

تقى احمد ناظم عيسى

احيائي ثانوية الخليج العربي المختلطة

 523.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

14280

242042147001

استبرق ناظم ميري عباس

احيائي ثانوية االبداع االهلية للبنات

 522.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض

14281

182041058008

حذيفه اسماعيل لطيف عباس

احيائي ثانوية الرماح العوالي للبنين

 564.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14282

172041351368

عبد الرحمن خلف علي مرود

احيائي اعدادية الميثاق المسائية للبنين

 561.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14283

202041303019

احمد جهاد حسين حسن

احيائي اعدادية روشنبيري للبنين  -دراسة كردية

 561.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14284

112041026143

مصطفى نصر نجم عبيد

احيائي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 561.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14285

172041018141

فاروق صالح جرجيس احمد

احيائي اعدادية سارية للبنين

 559.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14286

172042290061

ديانا موفق سعيد محمود

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 558.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14287

172042371275

نرجس يوسف عبدهللا حسين

احيائي ثانوية المعارف المسائية للبنات

 558.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14288

222042411031

زهراء عبد الحسين فنجان حبيب

احيائي ثانوية االهوار االهلية للبنات

 557.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14289

112041156019

اسحاق يعكوب رجا شنيتر

احيائي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 557.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14290

222041379017

منتظر عواد عطشان بهلول

احيائي ثانوية در الصفا االهلية للبنين

 556.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14291

192041009113

سعود تركي سرحان فياض

احيائي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 556.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية
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 555.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14292

272041014227

محمد قاسم جابر كريم

احيائي اعدادية الفرات للبنين

14293

212041007129

منتظر حسب محمد ابراهيم

احيائي اعدادية بلدروز للبنين

 555.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية

14294

102042114034

ضحى محمد قاسم محسن

احيائي اعدادية فلسطين للبنات

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14295

262041007023

حسين علي عبد الرضا حسين

احيائي اعدادية العزة للبنين

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14296

112042062023

تبارك مثنى مجيد حميد

احيائي ثانوية شط العرب للبنات

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14297

132042117077

حوراء نصر هللا مسلم حسين

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 380.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14298

102041019127

محمد عماد شكر محمود

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 379.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14299

142042225033

ايه جبر عناد نجم

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 378.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14300

112042064038

زهراء فارس هيجان صكبان

احيائي اعدادية االصيل للبنات

 377.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14301

152041011040

حسين طالب دحام حوشي

احيائي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 375.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14302

132042072023

حنين ضياء عباس عبيده

احيائي اعدادية القناة للبنات

 375.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14303

142041026004

االمير جواد كاظم غريج

احيائي اعدادية دار الحكمة للبنين

 374.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14304

152041071352

محمد واشل شامخ كاظم

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14305

182041112001

طالل مصعب ثابت شهاب

احيائي ثانوية النجاح االهلية للبنين

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14306

102042086065

علياء حسين علي ابراهيم

احيائي اعدادية التفوق االهلية للبنات

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14307

112041200071

محمد االمين أركان شاكر عزيز

احيائي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14308

142042111209

فاطمه علي صالح عبد الجبار

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 371.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14309

242041038034

علي حسين تايه راضي

احيائي اعدادية الجمهورية للبنين

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14310

142042139009

تبارك محمد مهدي صالح

احيائي ثانوية الباقيات الصالحات للبنات

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14311

132042281148

نور الهدى مازن جليل عجب

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14312

112041003025

محمد وسام محمد رضا

احيائي اعدادية المحبة للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14313

112041210017

حسين باسم محمد محمود

احيائي ثانوية زبيدات المسائية للبنين

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14314

132042116031

مروه كريم رحيم صالح

احيائي ثانوية طيبة للبنات

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14315

112042215148

نبأ خالد محمد زبون

احيائي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14316

142042074110

غفران علي لفته مهدي

احيائي اعدادية عائشة للبنات

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14317

142042224026

حنين حيدر سرحان عيدي

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14318

132041012063

عباس عبد الرسول هاشم هينه

احيائي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14319

152042080025

ايه رحيم حسن يصغ

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14320

112042065040

تيسير صالح جمعه يابر

احيائي اعدادية األمل للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14321

152041002003

بشار عبد الكريم مالح كاظم

احيائي اعدادية البراق للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14322

232041065010

حسن مؤيد طالب سلمان

احيائي ثانوية موسى الكليم للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  462من 567
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132041022039
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القبول المركزي

احيائي ثانوية سما بغداد األهلية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14324

222041058103

كرار رحيم لزيم سموم

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14325

142042220128

منار مجيد قاسم عباس

احيائي ث ميسلون المسائية للبنات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14326

132042106008

ايالف ماجد سعيد فكع

احيائي اعدادية عدن للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14327

142042090077

فاطمة عباس جاسم سعد

احيائي ثانوية الضفاف للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14328

122042112261

نوره هادي معن حسب

احيائي اعدادية النصر للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14329

132041025024

علي سعد محمود بريسم

احيائي اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14330

272042093090

فاطمه صالح مهدي كاظم

احيائي ثانوية النبأ العظيم للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14331

102041033027

ميثم التمار حيدر هادي حسن

احيائي اعدادية الداخلية للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14332

112042116044

هديل احمد داود ناصر

احيائي ثانوية مؤتة للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14333

112041033020

محمد عبد القادر محمد حسين

احيائي اعدادية البلد االمين للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14334

142042134168

نور الهدى عامر كاظم عباس

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14335

112042215131

قبس لؤي حمزة علوان

احيائي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14336

142042067050

رسل صباح جاسم محمد

احيائي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14337

112042401096

سجى مجيد عبود خزعل

احيائي الخارجيات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14338

142042225191

صفا احمد جاسم حمادي

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14339

101941026135

طه شامل عبد الباري عمر

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 419.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14340

112042105095

عسل خالد عدنان وديع

احيائي اعدادية التعاون للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14341

122042401109

وفاء محمود عطيه كاظم

احيائي الخارجيات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14342

102041001010

علي عباس عبد الزهره محمد

احيائي ثانوية الرائد للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14343

142042089001

أمامة حيدر غالي حسن

احيائي ثانوية الضحى للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14344

192041117019

مأمون احمد بخيت احمد

احيائي ثانوية الغربية االهلية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14345

132041001094

مصطفى محمد كامل محمد

احيائي اعدادية االعظمية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14346

141941019118

محمد مازن علي عبد

احيائي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 418.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14347

152042051001

آسيا جبار كاطع عبد هللا

احيائي اعدادية الماثر للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14348

192042369344

مياده خميس نوري فرحان

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14349

142042196092

مسرى رائد عامر شناوه

احيائي اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14350

132041019019

مصطفى أحمد تركي سالمه

احيائي اعدادية سيناء للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14351

142042097039

فاطمه سعد جاسب عاصي

احيائي الثانوية الشرقية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14352

112041182001

اسامه ايسر حميد لطيف

احيائي ثانوية الفارابي االهلية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14353

261942079004

دعاء كاظم هادي علي

احيائي اعدادية عبير العراق للبنات

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  463من 567
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القبول المركزي

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14355

142041016010

أسحاق يوسف سعدي ابراهيم

احيائي إعدادية الجمهورية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14356

122041400062

محمد حسن احمد فخري فياض

احيائي الخارجيون

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14357

142041009072

محمد احمد سيف حسن

احيائي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14358

122041050012

علي محمد ناجي صالح

احيائي ثانوية االوائل االهلية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14359

142042109073

نور حيدر عبد الرحيم اسماعيل

احيائي ثانوية الشمائل للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14360

262041009073

عباس ليث جواد كاظم

احيائي اعدادية النعمانية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14361

262041038013

حسن عدي حميد مجيد

احيائي ثانوية نبع العلوم األهلية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14362

112041006038

علي جوده صالح سالم

احيائي اعدادية ذو الفقار للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14363

322041009004

احمد غفوري مهدي صالح

احيائي ثانوية المراد للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14364

212041026030

علي عادل محمد كاظم

احيائي ثانوية الفارابي للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14365

102041005018

عبد هللا ياسين خضير عباس

احيائي اعدادية العراقي للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14366

152042046231

نرجس علي ساجت عجيل

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14367

102041033009

حذيفة محمد بهاء الدين جميل شعالن

احيائي اعدادية الداخلية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14368

102042120050

زهراء محمد خضر عبد الجبار

احيائي اعدادية اجنادين للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14369

112042215146

نبأ جاسم كاظم زاير

احيائي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14370

142042110171

طيبه صادق عبد هللا خلف

احيائي اعدادية زينب للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14371

142042110147

سجى حسين لفته فرج

احيائي اعدادية زينب للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14372

312041012008

سليمان محمد فاروق عمر

احيائي ثانوية اربيل للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14373

112041026115

فهد سالم عيدان فيصل

احيائي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14374

232041255098

مؤيد علي زويد خليف

احيائي ثانوية الرواد المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14375

152041011062

رامي رياض خزيم خلوف

احيائي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14376

142042225077

حنين عيدان عبد الرضا غليم

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14377

112042067153

نور سامي عباس حسن

احيائي ثانوية النهضة العلمية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14378

142042107062

مريم عبد الرحمن يونس احمد

احيائي ثانوية الخنساء للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14379

192041004055

محمد عبد الكريم خلف حسن

احيائي اعدادية الزيتون للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14380

142042076122

مريم محمد قاسم أبهير

احيائي اعدادية التسامح للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14381

122041005010

جعفر احمد مغامس محمد

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14382

152042051098

زينب قاسم عبود لفته

احيائي اعدادية الماثر للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14383

122041031090

عباس كريم شمخي برهان

احيائي اعدادية العقاد للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14384

102041005031

مرتضى علي عبد زيد عباس

احيائي اعدادية العراقي للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  464من 567
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 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14385

142042224141

نور طارق حومد هلوس

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

14386

102042105009

حنين شاكر عطشان شبيب

احيائي ثانوية الوثبة للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14387

132042281160

ورود خالد صالح علي

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14388

232041251370

محمد ازهر جاسم عبيد

احيائي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14389

142042145030

اماني علي سعيد بصل

احيائي اعدادية الجوهرة للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14390

232041052020

حيدر عبد الكريم عبد حسين

احيائي اعدادية العراق الجديد للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14391

232042111120

نبأ مهدي هادي كاظم

احيائي اعدادية الفاو للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14392

212042156079

هبه مهدي محسن جاسم

احيائي اعدادية فدك للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14393

152041018039

محمد ثائر عبد راضي

احيائي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14394

112042215152

نجود حمزة حسن عباس

احيائي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14395

132042119026

صبا احمد سهام حميد

احيائي اعدادية المركزية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14396

142041400073

مجتبى علي كريم حسن

احيائي الخارجيون

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14397

112042109036

رسل ماهر عبد الرزاق عمر

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14398

102041205021

اسامه انور عبد العزيز ناجي

احيائي إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14399

142042225072

جيهان صبار ناصر حسن

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14400

112042215053

رقية سعدي نعمة جابر

احيائي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14401

102042223036

حوراء مجيد حميد مجيد

احيائي ثانوية المنصور المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14402

122042231025

حوراء فاضل مزهر جبر

احيائي ثانوية طوعة المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14403

272042055032

بتول سمير عبد العادل منصور

احيائي اعدادية الثقافة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14404

142042067079

شروق علي صيوان عطيه

احيائي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14405

112042127061

نبأ اسهيل عبيد ناجي

احيائي اعدادية النهار للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14406

122041031092

عبد الرحمن وليد خالد يوسف

احيائي اعدادية العقاد للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14407

132042283079

زينب غازي جاسم محمد

احيائي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14408

102042105023

علياء حسين فؤاد ابو حسين مهدي

احيائي ثانوية الوثبة للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14409

122041031041

حسن مثنى صفاء سعيد

احيائي اعدادية العقاد للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14410

142042224071

زينب محمد سلمان علي

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14411

132041258029

علي مهدي علي عطا

احيائي ثانوية االفاق المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14412

142041018067

سجاد بدر هادي بصل

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14413

142042089005

آيه نهاد رسول عواد

احيائي ثانوية الضحى للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14414

142041004038

مصطفى عدنان محمود هجول

احيائي اعدادية النورين للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14415

142042077037

سرور حسين محمد صالح مهدي

احيائي اعداية الهدى للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد
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14416

122041026162

مرتضى سعد شاكر عنكود

احيائي اعدادية النور للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14417

142042197013

طيبه عيدان عبد الرضا غليم

احيائي ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14418

262041011034

حسن زيدان هميم حسون

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14419

142042224073

زينب محمد عيدي حافظ

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14420

112042146021

فريال حامد خضير محمد

احيائي ثانوية الريادة االهلية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14421

112042139003

اسراء مهدي صالح خليل

احيائي ثانوية الميسرة للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14422

132042098163

نور حميد فليح حسن

احيائي اعدادية الشعب للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14423

112042105133

هاجر مرتضى حبيب تالي

احيائي اعدادية التعاون للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14424

122041005030

ضرغام قاسم عبيد كاظم

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14425

102041202022

عبد هللا فاضل حميد ابراهيم

احيائي ثانوية الغزالي المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14426

142042099079

هبه علي يوسف مهدي

احيائي اعدادية االسكندرونة للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14427

112041200085

منتظر فوزي عبد الحسن عزيز

احيائي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14428

142042122018

مريم سامي كاظم عواد

احيائي ثانوية االخالق الحميدة للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14429

112041020026

حسين فضاء رشك سيد

احيائي اعدادية النهرين للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14430

102041026097

زيد عالء الدين رشيد محي الدين

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14431

132041003003

احمد قاسم عباس حسين

احيائي اعدادية االنصار للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14432

112042070022

تبارك عدنان محمد صالح

احيائي اعدادية االمال للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14433

222041091210

مصطفى ريحان عوفي هالل

احيائي اعدادية االبرار للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14434

122041400043

علي رعد كاظم هاشم

احيائي الخارجيون

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14435

142042120005

البتول علي خلف كاطع

احيائي ثانوية السعادة للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14436

132041252011

احمد علي كريم موسى

احيائي ثانوية حطين المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14437

122041031178

يوسف حسين كامل عبد الحسين

احيائي اعدادية العقاد للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14438

142042068013

بسمه هيثم جالب رعيد

احيائي ثانوية حطين للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14439

142041203140

علي عبار حيدر عطيه

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14440

112042127049

فاطمه مازن زكي جسام

احيائي اعدادية النهار للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14441

102041026173

علي عباس علي محمد

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14442

142041013064

علي هادي فاخر حميد

احيائي إعدادية المروج للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14443

132042242025

مريم هشام ضياء عبد االمير

احيائي ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرة

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14444

192042193075

عائشه شهاب احمد حسين

احيائي اعدادية الحريري للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14445

132042401108

فاطمه لؤي سعيد حسن

احيائي الخارجيات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14446

142041201024

علي سعود محمد سعيد احمد

احيائي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد
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 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

احيائي اعدادية العقاد للبنين

14448

142042134076

زهراء رحيم داخل الزم

احيائي اعدادية ام ايمن للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14449

112041056003

باقر مرتضى نعمة شاطي

احيائي ثانوية نون والقلم االهلية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14450

212041278078

علي عارف اسماعيل محمد

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14451

112042218026

رفد رعد عبد الزهرة صبري

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14452

122042102014

تبارك ايهاب ابراهيم عباس

احيائي أعدادية الفاطميات للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14453

112041209014

حسين محمد احمد علوان

احيائي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14454

102041012008

محمد قاسم سلمان سعيد

احيائي ثانوية االندلس للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14455

112042079010

اية حسين منعم قاسم

احيائي اعدادية هند للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14456

142041047165

مرتضى سعد مطشر رحيمة

احيائي اعدادية النهوض للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14457

112041203007

ابراهيم مزهر علي عباس

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14458

132042080010

تبارك هاشم اموري ابراهيم

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14459

152042049044

زهراء عوده رحيمه ناصر

احيائي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14460

142041171010

علي عامر جبار علوان

احيائي ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14461

232041020275

كاظم جواد كاظم عبد أيوب

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14462

112042121026

داليا علي حسين علي

احيائي ثانوية الرباط للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14463

102041017019

ايمن بشار محمد احمد

احيائي اعدادية المصطفى للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14464

112042109034

رانيا عبد العالي يعقوب يوسف

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14465

122041045003

احمد مظهر شاكر محمود

احيائي ثانوية مالك بن انس للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14466

162041358026

عبد العزيز قصي عبد الرزاق معتوق

احيائي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14467

192042226026

تماره صالح محل شهاب

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14468

212042291107

نرمين ابراهيم عمران داود

احيائي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14469

142041030010

باقر محمد حسن مجيد

احيائي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14470

122041206038

عبد هللا علي مجيد علي

احيائي اعدادية الكاظمية المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14471

142042127032

مريم جاسم قاسم شالكه

احيائي ثانوية المعالي للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14472

142041021101

عمار ياسر رباح حسن

احيائي اإلعدادية النظامية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14473

132041007006

سيف الدين محسن عبيد سلمان

احيائي اعدادية المثنى بن حارثة للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14474

192041343136

علي محمد فرحان جاسم

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14475

142042074119

فاطمة قاسم لفته شناوة

احيائي اعدادية عائشة للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14476

132041259036

مرتضى عبد الكريم جاسب محمد

احيائي ثانوية العهد الجديد المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14477

102041045009

عمار احمد محمد خلف

احيائي ثانوية دار الحكمة األهلية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  467من 567
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 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14478

112041200079

محمد هادي اسماعيل خليل

احيائي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

14479

142042090118

وجدان فاضل غانم داود

احيائي ثانوية الضفاف للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14480

312042031017

ديان محمد خلف حنون

احيائي ثانوية جوارجرا للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14481

192041018022

علي قيس مدهر عكلة

احيائي اعدادية العدل للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14482

112041209032

علي الهادي مصطفى عبد الحسن فرحان

احيائي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14483

112042104010

ايه صالح حسين محسن

احيائي ثانوية ذات العيون للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14484

261941049002

احمد حسين عبد عواد

احيائي اعدادية ميزان الحكمة للبنين

 383.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14485

112041013029

قصي رعد قاسم كاظم

احيائي اعدادية الحسين العلمية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14486

122042118040

سارة قتيبه سعدون معروف

احيائي اعدادية العزة للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14487

132042086095

كوثر عماد عباس محمود

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14488

102041061005

رضا عماد صاحب حسن

احيائي ثانوية الفارابي االهلية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14489

292041013036

مؤمل داخل عباس جبر

احيائي ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14490

142042099049

فاطمه كريم خزعل سبع

احيائي اعدادية االسكندرونة للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14491

112041056005

هاشم احمد هاشم أحمد

احيائي ثانوية نون والقلم االهلية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14492

142042220066

زينب راضي رحمان علي

احيائي ث ميسلون المسائية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14493

272041154011

احمد علي يزل عبد

احيائي اعدادية االفاق المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14494

112041200075

محمد عصام شريف كاظم

احيائي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14495

132041018047

مرتضى فاضل ياسر صابر

احيائي ثانوية الحكمة االهلية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14496

192041343225

مصطفى خليل شاكر محمود

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14497

112041206010

اكرام يوسف طالب زاهي

احيائي ثانوية النيل المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14498

162041353010

حسن عبد الكاظم عبد هللا بطي

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14499

212041010110

مصطفى ناهض مالك صابر

احيائي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14500

142042070147

هدى خالد عزيز احمد

احيائي ثانوية فدك للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14501

232041020010

ابراهيم عباس عبيد حسين

احيائي اعدادية الحلة للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14502

242042085067

نور رياض حسن ثقال

احيائي اعدادية السرور للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14503

192042191031

حنين باسم عبد فرحان

احيائي اعدادية النهضة للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14504

152041007013

جعفر سعدي كنبر شطب

احيائي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14505

212041273004

احمد سلطان اسد اسماعيل

احيائي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14506

102041208057

مضر احمد علي ابراهيم

احيائي ثانوية الصقر المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14507

142041047127

كرار رياض لطيف راضي

احيائي اعدادية النهوض للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14508

152042049037

زهراء رحيم شمخي عليخان

احيائي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  468من 567
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المجموع

القبول المركزي

14509

102042221130

هبه سعدون فياض علي

احيائي ثانوية اسوان المسائية للبنات

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14510

102042221157

داليا حاتم ضاحي ابراهيم

احيائي ثانوية اسوان المسائية للبنات

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14511

122041026158

محمد كريم عوده عبد

احيائي اعدادية النور للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14512

112041400016

بالغ اسعد عزيز جبار

احيائي الخارجيون

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14513

112041006058

محمد حسين فاضل ابراهيم

احيائي اعدادية ذو الفقار للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14514

222041311025

حسين مكي ابراهيم كاظم

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14515

102042095015

بلقاء مسلم مسهر عبد

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14516

142041200027

رسول كريم عبود كاظم

احيائي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14517

192041366003

امجد سعدي حمدان عبد هللا

احيائي ثانوية عنه المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14518

112042217038

زينه محمد قاسم محري

احيائي ثانوية النهضة المسائية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14519

132042093052

رقيه محمد سامي ياسين

احيائي اعدادية الثورة العربية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14520

232042117050

جمانه حميد رسمي خلف

احيائي اعدادية المسيب للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14521

192041125012

انس محمد جاسم مطلوب

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14522

142041208204

محمد رضا عماد مجيد

احيائي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14523

142042220004

استبرق ياسر هاني وديع

احيائي ث ميسلون المسائية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14524

222042210001

انسام طالب كامل كزار

احيائي ثانوية جرف النصر االهلية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14525

212041054009

احمد سعد عبد اللطيف محمود

احيائي اعدادية القرطبي للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14526

122042231030

دعاء محمد ميدان خميس

احيائي ثانوية طوعة المسائية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14527

232042087256

فاطمة جالل عباس محمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14528

152041006084

علي عبد الرحمن هاشم عبد هللا

احيائي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14529

102041005021

علي محمد طالب بحر

احيائي اعدادية العراقي للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14530

152042051006

آيه ياسين طه حيدر

احيائي اعدادية الماثر للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14531

132041012119

محمد محسن يوسف عباس

احيائي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14532

212041012051

سجاد سالم داود حسوني

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14533

152041009015

حسن ناظم ضمد خليفة

احيائي اعدادية المصطفى للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14534

142041011132

مؤمل علي مكي ناصر

احيائي إعدادية بطل خيبر للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14535

212041059005

احمد محمد كامل محمد رؤوف فهمي

احيائي ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14536

192041356012

بالل بهاء رمضان عواد

احيائي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14537

192041356057

محمد عالء رمضان عواد

احيائي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14538

102041020167

مصطفى احمد ابراهيم حمادي

احيائي اعدادية العامرية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14539

132041031061

هيثم باسم رشيد احمد

احيائي اعدادية المستنصرية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  469من 567
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احيائي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14541

102041061004

حسن باسل محمد داود

احيائي ثانوية الفارابي االهلية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14542

212041023003

احمد قاسم عزيز محمد

احيائي اعدادية الفلق للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14543

152041010007

احمد طارق غيالن حسن

احيائي اعدادية قباء للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14544

102041024034

علي ماجد غالب رشيد

احيائي اعدادية ابي غريب للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14545

132042072068

فاطمه فيصل غازي خلف

احيائي اعدادية القناة للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14546

142041019020

جعفر محمد علي حمود

احيائي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14547

132041001026

حسن أحمد رياض عبد العزيز

احيائي اعدادية االعظمية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14548

142042073122

فاطمه فالح حسن كاطع

احيائي اعدادية النعيم للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14549

142042079079

منار فيصل سوادي زيدان

احيائي اعدادية ام القرى للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14550

142041183003

علي حسين علي رفش

الرسل االهلية للبنين
احيائي ثانوية ُ

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14551

142041011030

جهاد جواد داخل جفات

احيائي إعدادية بطل خيبر للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14552

232042305141

كوثر ستار تركي نايف

احيائي ثانوية كوثى للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14553

192041356044

فؤاد محمد عبدالحي سالم

احيائي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14554

132042401136

نور ضياء جميل اغريب

احيائي الخارجيات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14555

262041014112

كرار ضياء عمران دينار

احيائي اعدادية العزيزية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14556

232041252057

حسين عالء عبد الجبار هاشم

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14557

192041012044

محمد ربيع حسين علي

احيائي اعدادية الرصافي للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14558

112041020105

منصور سيف منصور حمد

احيائي اعدادية النهرين للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14559

112041203185

مصطفى عارف اسماعيل ابراهيم

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14560

142041026015

حسن محمد جاسم محمد

احيائي اعدادية دار الحكمة للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14561

142042145014

اخالص عدنان ضمد ساير

احيائي اعدادية الجوهرة للبنات

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14562

132042086011

ايه ابراهيم سعدي رشيد

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14563

112042108005

ايات رحيم جابر حسون

احيائي ثانوية زبيدة للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14564

192041350021

انور صباح مجباس عبد

احيائي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14565

122041031181

حمزه جعفر كريم محمود

احيائي اعدادية العقاد للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14566

142041011080

عبد الصمد احمد حسين صالح

احيائي إعدادية بطل خيبر للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14567

222041356180

مجتبى علي نجم عبد هللا

احيائي اعدادية التميز للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14568

132042284044

نبأ منذر قاسم عناد

احيائي ثانوية االسراء المسائية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14569

112042221035

سها حميد الماني محمود

احيائي ثانوية الميار المسائية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14570

112041021001

إسحاق محمد عاشور محسن

احيائي اعدادية دمشق للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  470من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
ت

الرقم االمتحاني

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

14571

112041016121

ياسين عمار عباس يونس

احيائي اعدادية نبوخذ نصر للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14572

122041202128

مجتبئ حسن علي باهض

احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14573

112042065133

غفران علي راضي سعد

احيائي اعدادية األمل للبنات

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14574

212041248020

عبد العظيم خالد نصرت حسن

احيائي اعدادية سراجق المختلطة

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14575

142042125046

كوثر طه محمد سعيد

احيائي اعدادية الفرح للبنات

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14576

182042352020

زينب صالح الدين حسين علي

احيائي ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطة

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14577

142041400091

منهال ناصر حسين حرز

احيائي الخارجيون

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14578

102042108008

اصاله مجيد حميد حسن

احيائي ثانوية الحضارة للبنات

 304.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14579

102041202036

علي محمد علي احمد

احيائي ثانوية الغزالي المسائية للبنين

 304.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14580

232041254024

سجاد علي عمران عبود

احيائي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14581

262041014116

مؤمل حسن عبد فنجان

احيائي اعدادية العزيزية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14582

222041309032

عمار محسن حلو كريم

احيائي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14583

152041004030

طيف علي لوتي راضي

احيائي اعدادية قتيبة للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14584

132041011013

حسين محمد عبد فرهود

احيائي اعدادية ابابيل للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14585

252041160013

قصي لفته كصاد جويد

احيائي ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14586

192042195078

ضحى محمد خضير رشيد

احيائي اعدادية االمل للبنات

 302.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14587

122042094233

مريم صباح حسن طالب

احيائي اعدادية الفوز للبنات

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14588

142042070118

مريم جواد كاظم سليم

احيائي ثانوية فدك للبنات

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14589

192042375004

سمر هيثم عبدالرحيم احمد

احيائي ثانوية راوه المسائية للبنات

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14590

192042270034

عذراء ناجي صالح حسن

احيائي ثانوية الزهرة البيضاء للبنات

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14591

232041054073

صالح حسن سعيد ايدام

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14592

192042188069

سارة احمد مزعل مصيرع

احيائي اعدادية الفلوجة للبنات

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14593

122041032026

سجاد اثير عبد مسلم حميد

احيائي اعدادية الشروق للبنين

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14594

232041054125

مروان جميل برينج عبد علي

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 300.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14595

132041008033

حسين موفق حسن مشتت

احيائي اعدادية صالح الدين للبنين

 300.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14596

122041201055

ماجد جاسم محمد جاسم

احيائي ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنين

 300.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14597

132052401006

بثينه هاشم محمد هاشم

تطبيقي الخارجيات

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14598

292051026153

محمد صالح نوري علي

تطبيقي اعدادية نهج البالغة للبنين

 378.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14599

112052217033

نهى عبد هللا محمد حميد

تطبيقي ثانوية النهضة المسائية للبنات

 373.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14600

132051400002

ابراهيم علي عبد القادر احمد

تطبيقي الخارجيون

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14601

122051030157

مصطفى رعد عبد حاتم

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  471من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

14602

122051029003

اسماعيل حسن علي محمد

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

تطبيقي ثانوية الريف للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14603

152051018074

نور الحسين خالد خميس ناجي

تطبيقي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14604

142051182049

محمد طارق عبد الحي رمضان

تطبيقي ثانوية الفرقان للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14605

162051371049

حسين ظفار جبار مجيد

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14606

102051020230

مصطفى ياسر مقداد يحيى

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14607

112052069014

ياسمين علي مخيف عباس

تطبيقي اعدادية رقية للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14608

111951020016

حسين عالء عبد الحسن نزار

تطبيقي اعدادية النهرين للبنين

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14609

142051201271

محمد سالم حسن فرحان

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14610

152051071050

جالل صبار عيدان عبود

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14611

232051254002

احمد عيسى سلمان كاظم

تطبيقي ثانوية القرية العصرية المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14612

192052370003

ايناس جمال سلمان داود

تطبيقي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14613

102051020210

محمود فراس محمود شاكر

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14614

132052401033

علياء حسن قاسم عبد الحسن

تطبيقي الخارجيات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14615

272051034001

احمد جاسم محمد عبد

تطبيقي ثانوية البساط االخضر للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14616

152051071215

كرار رياض حسن غضبان

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14617

142052104020

مريم ثائر حسن خرخاش

تطبيقي ثانوية بدر الكبرى للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14618

142051023023

حسين عبد الكاظم ندى حمزه

تطبيقي إعدادية ابن رشد للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14619

142052100029

مريم صالح علي شير باش

تطبيقي اعدادية الفداء للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14620

192051122004

يوسف ليث خضير عباس

تطبيقي ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14621

142051200123

محمد ثائر هادي صخيل

تطبيقي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14622

112052110035

غسق ذياب احمد محمد

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14623

262051050001

حسن محمد حسن مخلف

تطبيقي اعدادية دجلة االهلية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14624

132051008039

مؤمل مؤيد صالح اغليم

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14625

112051400066

مرتضى ستار جبار كريم

تطبيقي الخارجيون

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14626

112051200099

علي عماد حمزه عبد الوهاب

تطبيقي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14627

122052107008

ايه علي عجيل مكطوف

تطبيقي اعدادية الحرية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14628

122052107052

مالك وليد خالد صالح

تطبيقي اعدادية الحرية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14629

102051020065

حسن اسامه مصطفى حامد

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14630

162051015019

حسن كاظم تميم يعقوب

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14631

162051371158

علي حسن خلف حسن

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14632

192051020052

عثمان احسان حماد إبراهيم

تطبيقي اعدادية الحقالنية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  472من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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ت

الرقم االمتحاني

14633

112051006155
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الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

تطبيقي اعدادية ذو الفقار للبنين

14634

162051056050

علي ماجد جبار ارشيج

تطبيقي اعدادية الحمد للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14635

162051357316

علي محمد سكران جبر

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14636

112052103016

رزق هللا سالم جمعة سحاب

تطبيقي ثانوية اغادير للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14637

292052065007

نور وليد كريم شاني

تطبيقي ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14638

112051021055

زين العابدين علي صبري وهيب

تطبيقي اعدادية دمشق للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14639

102051026023

انس نجيب خلف احمد

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14640

102051042002

احمد محمد زياد ثامر

تطبيقي اعدادية الطارق للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14641

162051357206

سيف عبد المطلب شبيب صنكور

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14642

142051052003

حسن طارق ساهم حسين

تطبيقي ثانوية الشروق االهلية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14643

182051006057

موسى كاظم مرهون عبد الرضا

تطبيقي اعدادية بلد للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14644

112051029023

عمار جبار خضير عباس

تطبيقي اعدادية الشاكرين للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14645

142051001030

علي مصطفى ابراهيم عبدالوهاب

تطبيقي ثانوية الزوراء للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14646

102051018020

قاسم محمد جبر سلوم

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14647

182051141040

هاشم خالد ناجي مهدي

تطبيقي اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14648

162051370072

كرار جمعة علي سالم

تطبيقي ثانوية العرب المسائية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14649

112052073008

ايه رياض غانم احمد

تطبيقي اعدادية مريم العذراء للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14650

142051400040

حيدر ماجد حميد فيصل

تطبيقي الخارجيون

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14651

112051009033

سجاد ضياء خضير عباس

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14652

162051060190

محمد مهدي صالح حسن صكر

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14653

142051200146

مصطفى رعد خميس ناصر

تطبيقي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14654

182051006009

حسن اديب محمود عبد الحسن

تطبيقي اعدادية بلد للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14655

112052108011

تبارك هيثم شاكر محمد

تطبيقي ثانوية زبيدة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14656

192051359058

عمار ياسر حجاب فواز

تطبيقي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14657

162052184059

زينب مهند علي حسين

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14658

162051357130

حسين علي حسين علي

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14659

192051104020

مؤمن عبد القادر مشرف سبتي

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14660

102051018029

يوسف عبد الرزاق حسين عبد الرزاق

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14661

112052401020

زينب جبار تويم جوده

تطبيقي الخارجيات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14662

142052096014

فاطمه قاسم جبار شهيب

تطبيقي ثانوية فاطمة بنت الحسين للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14663

122052118025

زهراء عامر محمد ثامر

تطبيقي اعدادية العزة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  473من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

14664

222051036081

علي مرتضى صالح ابراهيم

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

تطبيقي اعدادية كربالء للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14665

222051300027

حسن عمار جبار صالح

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14666

132052074019

هزار سلمان داود صالح

تطبيقي اعدادية الوزيرية للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14667

162051058060

محمد حسين عبد الرزاق محي

تطبيقي ثانوية الرسول للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14668

222051307034

حسن هادي شكر حسين

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14669

142051209044

علي محمد احمد ابراهيم

تطبيقي ثانوية زيونة المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14670

162051370029

زين العابدين اسماعيل جبار سلمان

تطبيقي ثانوية العرب المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14671

132052401030

ضحى صالح رحمه رسن

تطبيقي الخارجيات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14672

102051026057

عبد الرحمن ماهر محمد زينل

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14673

112051026021

حسين عالء عبد حمد

تطبيقي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14674

111952068029

ياسمين ضياء خضير نايف

تطبيقي اعدادية الجمهورية للبنات

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14675

111951006024

الحكم حيدر غازي غضبان

تطبيقي اعدادية ذو الفقار للبنين

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14676

162051359050

فهد سكر بدر رميض

تطبيقي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14677

162051491051

محمد صادق حسن جار هللا مذخور

تطبيقي ثانوية موطني االهلية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14678

162051113001

احمد عبد الجبار رحيم فارس

تطبيقي ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14679

102052113017

زينه وليد احمد جدوع

تطبيقي اعداية المعراج للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14680

162051007001

ابراهيم شاكر محمود حميد

تطبيقي اعدادية البصرة للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14681

102051026082

علي هادي علي عبد الحسين

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14682

142051023081

علي سمير قادر ميرة

تطبيقي إعدادية ابن رشد للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14683

112051013052

محمد علي هادي مرهون

تطبيقي اعدادية الحسين العلمية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14684

122051022027

عبد هللا ابراهيم حسين حميد

تطبيقي أعدادية الطارمية للبنين

14685

142051201274

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين
محمد صادق عبد الستار عبد الجبار عبد الصاحب

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد
 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14686

152051011029

حسن محمد خزعل عريمش

تطبيقي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14687

142051048002

احمد عدي عبد العظيم جبار

تطبيقي اعدادية اسد بغداد للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14688

231951042001

احمد جابر حسين عبيس

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14689

121951202029

عبد المحسن عدنان شهد مفتن

تطبيقي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 401.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14690

162051049036

حسين سعيد مديخن مجيد

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14691

112051020087

يوسف قيصر رشيد عبد الكاظم

تطبيقي اعدادية النهرين للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14692

142052140055

ياسمين محسن جاسم محمد

تطبيقي اعدادية بلقيس للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14693

142051027069

محمد رياض عبد الرضا خميس

تطبيقي اعدادية النجاح للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14694

142051200161

نور الدين حسين ابراهيم خضير

تطبيقي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

صفحة  474من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة
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ت
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14695

272052064008

ايات حسن حسين كاظم

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

تطبيقي اعدادية الروضتين للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14696

162051375016

علي محمد محسن فهد

تطبيقي ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14697

262051012039

مصطفى احسان كاظم سلمان

تطبيقي اعدادية الصويرة للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد

14698

192042196077

عهد مجيد خلف جالل

احيائي اعدادية هيت للبنات

 385.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14699

192041058025

عناد جمعه خوام مطر

احيائي اعدادية السالم للبنين

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14700

192042370188

غيداء زياد خلف نجم

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14701

192042376005

شهد حردان ابراهيم حمد

احيائي ثانوية البيان المسائية للبنات

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14702

102041041017

اسحاق يعقوب يوسف علي

احيائي اعدادية الرضوانية للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14703

192041343095

طه محمد عبود محمد

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14704

192042250019

فاطمه محمد عشيوي علوان

احيائي ثانوية سلمان الفارسي للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14705

192042166019

ختام خميس احمد ناصر

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14706

192042187019

هدى علي عباس نصيف

احيائي ثانوية الحبانية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14707

192042369410

هدى سالم دلف مهيدي

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14708

192042189148

فاطمه صباح حمادي خضير

احيائي اعدادية الخنساء النموذجيه للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14709

192041001012

احمد مازن وسمي فليح

احيائي ثانوية الرمادي للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14710

192041027001

احمد خالد نجم نايل

احيائي اعدادية ابي بكر الصديق للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14711

192042197034

عال فؤاد عبدهللا حجالن

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14712

192042393008

رسل اسماعيل ابراهيم حسين

احيائي ثانوية ابن رشد للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14713

192042189039

تبارك بهجت ابراهيم محمد

احيائي اعدادية الخنساء النموذجيه للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14714

192042226159

يقين خميس ابراهيم عباس

احيائي ثانوية االنفال للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14715

192042154031

مريم وليد جميل خلف

احيائي ثانوية االزدهار للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14716

192041015016

انس محمد عبد محل

احيائي اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14717

192041007126

محمد حسين علي خلف

احيائي اعدادية الخالدية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14718

192041028013

سجاد خالد علي صالح

احيائي اعدادية الصقالوية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14719

102042109045

سارة جميل محمد فرحان

احيائي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14720

192041070037

علي سمير عبد الستار موسى

احيائي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14721

192042175089

نورس قاسم احمد محمد

احيائي اعدادية وادي العقيق للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14722

192041071028

سعد احمد جاسم فرج

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14723

192042217121

فاطمه اسماعيل ابراهيم خلف

احيائي ثانوية الحواري النموذجية للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14724

192041341072

صفاء مصطفى محسن علي

احيائي اعدادية الراية المسائية

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14725

192042369086

تبارك فاضل عباس جرو

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

صفحة  475من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

14726

192041015085

يقين ماضي رشيد مهاوش

الفرع

المدرسة

احيائي اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنين

المجموع

القبول المركزي

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14727

192041341001

ابوبكر جمعه لطيف هادي

احيائي اعدادية الراية المسائية

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14728

192042274002

ايمان صدام حسين مدلول

احيائي ثانوية الرحالية المختلطة

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14729

192041289007

مصطفى شعبان جياد ثويني

احيائي ثانوية النجاح للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14730

312041009019

سيف الدين كمال علي توفيق

احيائي اعدادية االمين للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14731

192042183045

نور محمد صالح زعيتر

احيائي ثانوية االندلس للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14732

102041202053

محمد خالد خليفه صالح

احيائي ثانوية الغزالي المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14733

192042370223

ميسم دهمان خليف ندى

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14734

192041076005

احمد محمد حمد ربيع

احيائي ثانوية األمين للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14735

192041011130

ميسر سالم هادي الحج

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14736

192041337112

محمد ثائر شهاب احمد

احيائي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14737

192041019020

بشار ياسر رحيل علي

احيائي اعدادية حديثة للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14738

192042189014

امنه رضوان رافع مطني

احيائي اعدادية الخنساء النموذجيه للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14739

192041027004

احمد محمد عبد محمود

احيائي اعدادية ابي بكر الصديق للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14740

192042401047

الرا عبد الرحمن نصيف جاسم

احيائي خارجيات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14741

192041341062

رياح نصيف جاسم محمد

احيائي اعدادية الراية المسائية

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14742

192041283023

محمود مهدي صالح جاسم

احيائي ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطة

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14743

122042230046

ديانا لؤي جسام مخلف

احيائي ثانوية ابن ماجد المسائية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14744

192041343039

احمد منذر محمد عبدهللا

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14745

192041359002

احمد صالح هالل شيحان

احيائي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14746

192041076003

احمد صباح محمد ياسين

احيائي ثانوية األمين للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14747

192042282016

وئام حاتم احيمد عسل

احيائي ثانوية الزهاوي المختلطة

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14748

192042369262

طيبه عمر عبدالحميد حمود

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14749

192042370241

نور حامد حسون حمادي

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14750

192042370060

حنين سعد محمود سلمان

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14751

192042369079

بلقيس عبدالمطلب ابراهيم عليوي

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14752

192042159027

حوراء محمد حامد ابراهيم

احيائي ثانوية االمام العادل للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14753

192041014109

مصطفى حسان إسماعيل عليوي

احيائي اعدادية هيت للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14754

192042156059

فاتن محمود مشرف نهار

احيائي اعدادية العال للبنات

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14755

192041071038

عبد هللا باسم حمود عفتان

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14756

192041066058

خالد جمال محمد جسام

احيائي اعدادية الكرمة للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار
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 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

احيائي اعدادية الفتوة للبنين

14758

192041123007

عبد هللا زامل كامل فريح

احيائي ثانوية االنتصار للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14759

192042370178

عبير سلمان هويدي شويش

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14760

192041341116

عثمان صبحي عبدالغفور نصار

احيائي اعدادية الراية المسائية

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14761

192041066082

عبد الحميد ميسر عبد حمد

احيائي اعدادية الكرمة للبنين

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14762

192041340054

عبدالملك سعد محمود سلمان

احيائي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14763

192051304022

قتيبه حميد عناد عبد

تطبيقي ثانوية النهروان المختلطة

 379.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14764

192052168010

مريم انخيالن نايف جلعوط

تطبيقي ثانوية فاطمة البرناوي للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14765

192051040016

حسن عارف جاسم هادي

تطبيقي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14766

192051360090

وفيق ناصر خضر وفيق

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14767

192051017003

أحمد عبد القادر نافع فرحان

تطبيقي اعدادية كبيسة للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14768

192052204014

نازك فواز ابراهيم صالح

تطبيقي اعدادية حليمة السعدية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14769

192051037025

محمد ضياء ابراهيم مطر

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14770

192051070026

عبد الحكيم عامر عبد الحكيم كريم

تطبيقي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14771

192052199025

زينه خميس محمود منادي

تطبيقي اعدادية حديثة للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14772

192051106017

سفيان ابراهيم محمد علي

تطبيقي اعدادية البخاري للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14773

192052196007

بيداء عوده عبد جاسم

تطبيقي اعدادية هيت للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14774

191951298006

علي سعيد دعيفس داود

تطبيقي ثانوية الجامعة المختلطة

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14775

192052191028

فاطمه محمد جواد فزع

تطبيقي اعدادية النهضة للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14776

102051022022

سجاد مثنى مهدي ابراهيم

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14777

192051096013

شالل لطيف شالل عبيد

تطبيقي ثانوية االندلس للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14778

192052197011

تبارك فوزي شهاب احمد

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14779

192052194020

نجود خالد مسهر محسن

تطبيقي اعدادية الوثبة للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14780

192051011026

حسين عدنان مطشر حامد

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14781

192051004019

طه ياسر حكمت مطر

تطبيقي اعدادية الزيتون للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14782

192051019065

محمد ظافر محمود عبد اللطيف

تطبيقي اعدادية حديثة للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14783

102052110101

هاجر كاظم هادي سليم

تطبيقي اعدادية البطولة للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14784

192051011079

مصطفى نافع طلب خلف

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14785

192051013043

عمران عدنان طوكان حمادي

تطبيقي اعدادية الفارس العربي للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14786

192051400031

علي غانم حمادي شمهود

تطبيقي خارجيون

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار

14787

212042125054

عذراء حسن صكب وسمي

احيائي ثانوية اليرموك للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة
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 365.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14788

212041066012

علي عصام خالد علي

احيائي ثانوية ايمن األهلية للبنين

14789

212042136006

اسيل جاسم جواد عبد هللا

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14790

212042097144

هنده كمال ابراهيم ياسين

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14791

212041013113

كهالن مؤيد عبد الكريم حسين

احيائي اعدادية كنعان للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14792

212042294168

فرح عبد الرحمن عبد الكريم سهيل

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14793

192042201024

ميالد شامل فالح عبد

احيائي ثانوية عنه الشرقية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14794

212042190023

زهراء محمد حسن احمد

احيائي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14795

212042098079

رنده صادق علي عنتوك

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14796

212041278035

حمزه فاضل عبد مجيد

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14797

212042291121

هبة طالل عبد هللا حسن

احيائي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14798

132042080029

ساره حيدر موسى كاظم

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14799

212041064023

عثمان محمد سليم سلوم

احيائي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14800

212042103044

شمس سرمد نجيب حميد

احيائي اعدادية المنتهى للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14801

212041272073

حسين عبد الحميد حميد حسن

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14802

212042097099

فاطمه مطلب عبد االمير علوان

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14803

212042132035

ضحى رزاق كاظم مهدي

احيائي ثانوية المودة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14804

212041012103

عمر علي حسن علي

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14805

212041278022

باسم شهاب احمد لفته

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14806

212041031042

مصطفى عمار نعمان ابراهيم

احيائي اعدادية ابي الضيفان للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14807

212041278137

نشوان يوسف حمد محمد

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14808

212041273067

محمد تحسين عبعوب سبع

احيائي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14809

322042020049

مريم طالب حمه كريم

احيائي ثانوية كرميان للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14810

212041269007

مرتضى صباح احمد محمد

احيائي ثانوية البو صعب المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14811

212041004032

حسن عدنان عبد الجبار فاضل

احيائي اعدادية المركزية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14812

212042137061

رحمه غالب منصور كاظم

احيائي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14813

212041012095

علي يونس علي حسن

احيائي اعدادية ديالى للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14814

212042165087

نبأ قيس ابراهيم جاسم

احيائي ثانوية العروة الوثقى للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14815

212041063058

محمد تركان سلمان احمد

احيائي اعدادية الغد المشرق للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14816

212042145122

فاطمه عبد الكريم سلمان غزال

احيائي اعدادية النبوة للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14817

212041071011

محمد يوسف كامل ثامر

احيائي ثانوية حطين االهلية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14818

212041036009

احمد نوري الياس خضر

احيائي ثانوية الجبل للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة
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14819

212042216003

اسماء جعفر بدري كاظم

احيائي ثانوية البوادي المختلطة

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14820

212041004126

محمد القاسم سهدي هادي صالح

احيائي اعدادية المركزية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14821

212041053052

محمد حميد عبد هللا حمادي

احيائي ثانوية نوح للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14822

212042090123

عبير حسين مهدي محمود

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14823

212042291099

مريم كامل عباس مصطاف

احيائي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14824

212041278047

سجاد محمد علي ياسين

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14825

212041273052

علي عبد عون حمه صالح

احيائي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14826

212042177056

نور مهدي حسن ياسين

احيائي ثانوية الرواسي للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14827

212041051025

قحطان وليد مجيد حميد

احيائي ثانوية المغيرة للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14828

212042147023

االء كاطع عزيز سلطان

احيائي اعدادية الخيزران للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14829

212041002120

ليث حسين عبد االله ساقي

احيائي اعدادية الخالص للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14830

212041065093

ماجد حامد رشيد جبارة

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14831

212042161028

سجى سعد سرحان سحاب

احيائي ثانوية الذهب األسود للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14832

212041272231

محمد رحيم حمدي رشيد

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14833

212042140178

عذراء عالء حسين علي

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14834

212042292008

االء مثنى نجم زيدان

احيائي ثانوية االماني المسائية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14835

212042091094

سحر محمد خشيف حمد

احيائي اعدادية تماضر للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14836

212041278016

اسامه محمد احمد محيسن

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14837

212042120021

خديجه ناظم كريم ابراهيم

احيائي ثانوية البحيرة للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14838

212041400019

حسام علي محمد كاظم

احيائي الخارجيون

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14839

212042147048

حنان عرفان احمد حسن

احيائي اعدادية الخيزران للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14840

212042120009

اسماء رضا خالد مصطفى

احيائي ثانوية البحيرة للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14841

212041272128

طه اياد فريد رشيد

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14842

212041223025

عبد هللا ثامر عبد الحسين عباس

احيائي اعدادية شهداء زنبور المختلطة

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14843

212042136116

هنده مقداد احمد محمد

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14844

212041400078

مصطفى حسين علي خضير

احيائي الخارجيون

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14845

212041273034

رضا ناصر حسين جواد

احيائي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14846

212041032001

اكرم عبد الساده سكران هدرس

احيائي ثانوية ذي قار للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14847

212041022022

حمزة ياسين دايس حنيتر

احيائي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14848

212041272080

حمزة عباس عبد مسلم

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14849

212041278107

محمد حسين محمد حسين

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة
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 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

احيائي ثانوية االنامل للبنات

14851

212041030024

حسين عدنان عبد جراد

احيائي اعدادية الوجيهية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14852

212041274024

عبد الرحمن علي حسين علي

احيائي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14853

212042147092

ضحى كريم صيهود كرم

احيائي اعدادية الخيزران للبنات

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14854

212042208018

نضال صالح سلمان ياس

احيائي ثانوية الحد االخضر المختلطة

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14855

212041205009

عبد القادر طالب نوري حمد

احيائي ثانوية حمرين للبنين

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14856

212041063026

حسين فاضل عبد علي جواد

احيائي اعدادية الغد المشرق للبنين

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14857

212042136045

زبيده عمار ثامر هادي

احيائي اعدادية التحرير للبنات

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14858

212042097081

ضفاف نبيل جميل هاشم

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14859

212042097041

ديانا محمد رشيد كريم

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 300.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14860

212041085081

محمد سمير صبيح مهدي

احيائي اعدادية جنات عدن للبنين

 300.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14861

212051272123

محمد هادي هدلوش قدوري

تطبيقي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14862

212051272020

انمار جبار رشيد جميل

تطبيقي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14863

212051002106

منتظر موفق شاكر محمود

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14864

212051400036

مصطفى احمد صالح شهاب

تطبيقي الخارجيون

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14865

182052159011

نور الهدى ميثم علي اسعد

تطبيقي ثانوية الحاتمية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14866

212052090022

نجالء احمد عبد محمد

تطبيقي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14867

212051011064

ياسين عبد ياس دلف

تطبيقي اعدادية خانقين للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14868

212051005008

رسول محمود ياسين احمد

تطبيقي اعدادية المعارف للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14869

212052110009

ساره رعد خميس مطلك

تطبيقي اعدادية القدس للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14870

212051088006

سيف صباح حسن حسين

تطبيقي اعدادية صادق شريف للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14871

212052262002

حال رافد كريم اسماعيل

تطبيقي ثانوية الهداية المختلطة

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14872

212051002102

مصطفى فاروق فؤاد جاسم

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14873

211951088015

مروان ابراهيم وهيب خلف

تطبيقي اعدادية صادق شريف للبنين

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14874

212051273062

مصطفى سلمان كاظم محمد

تطبيقي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14875

212051272090

علي موسى جميل موسى

تطبيقي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14876

212052401012

سجى حامد داود سلمان

تطبيقي الخارجيات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14877

212051017008

اسحاق هادي عبيد عباس

تطبيقي اعدادية اسد هللا للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14878

212051282043

محمود عطاء خضير عطيه

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14879

212052139034

غنيا محمد ثامر محمد

تطبيقي اعدادية العراقية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14880

212052166014

زهراء علي محمد سلطان

تطبيقي ثانوية العقيلة زينب للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة
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 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14881

212051205007

همام علي حسين حمد

تطبيقي ثانوية حمرين للبنين

14882

182051018002

زيدون خلف حسن ضاحي

تطبيقي ثانوية الصقور للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14883

212051282037

محمد احمد طعمه عبد هللا

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14884

212051282028

علي اسعد علي حسين

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14885

212051002036

ديار هاشم مهدي حسون

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14886

132051256032

كرار فراس مطشر خنجر

تطبيقي ثانوية االندلس المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14887

212051282040

محمد عدنان سعيد سليمان

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14888

212051044016

منتظر جعفر عبد الحسين صافي

تطبيقي ثانوية العدالة للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14889

132052106007

رسل فؤاد مهدي عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية عدن للبنات

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14890

212052291011

سمية سعد مجيد حميد

تطبيقي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14891

272051150044

حسين احمد ياسر احمد

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14892

212051014043

سجاد فالح حسن اكبر

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14893

212051007038

علي احمد مصحب كاظم

تطبيقي اعدادية بلدروز للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14894

132051043004

مهدي علي كامل احمد

تطبيقي ثانوية البنوك االهلية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14895

202051002026

عمر عبد اللطيف بكر حميد

تطبيقي اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيل

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14896

132051009028

ضرغام ثامر جبار وادي

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14897

212052160016

غدير احمد حسن رسول

تطبيقي ثانوية رابعة العدوية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14898

122051202023

حيدر حميد جاسم سعيد

تطبيقي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14899

142052067006

براء عمار سامي حامد

تطبيقي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14900

192052131010

رفل محمد حمد صالح

تطبيقي ثانوية ابن االثير للبنات

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14901

162051064016

علي مؤيد سامي عبد العزيز

تطبيقي ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة

14902

262042086044

تهاني عاشور كاظم جحيل

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14903

262041209166

كريم يوسف حتاته جناني

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14904

262042078067

منتهى مزهر غالي كزار

احيائي اعدادية المودة للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14905

262041005050

سجاد جياد عباس جياد

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14906

262041209348

عيسى جبار عويد بندر

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14907

262041202077

قاسم محمد جبار عجيل

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14908

262042087048

رقيه علي كاظم حيدر

احيائي اعدادية النعمانية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14909

262042088053

حوراء عيسى راضي سلمان

احيائي ثانوية نبع العلوم االهلية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14910

262042080074

زهراء خيون جاسم حاجم

احيائي اعدادية االوائل االهلية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14911

262041209309

علي عادل مهدي جبار

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت
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 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14912

262042099020

خوله جبار عطا ساهي

احيائي ثانوية العزة للبنات

14913

262041152019

عباس صالح حسن عاصي

احيائي ثانوية الدجيلة المختلطة

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14914

262042143002

آيات نجم عبد هللا ياسين

احيائي ثانوية االميرات االهلية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14915

262042086057

رشا جحيل كاظم حسين

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14916

262042095041

فاطمة عبد الرضا منشد حسان

احيائي ثانوية فضة للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14917

262042103066

يقين مخلص ناصر سعيد

احيائي اعدادية الزاكيات للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14918

262042250267

تبارك صعب كريم جاسم

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14919

262042143061

زهراء قاسم هربود ريس

احيائي ثانوية االميرات االهلية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14920

262042089102

فاطمه علي حسين عوده

احيائي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14921

262042107088

زهراء واثق ناجي سلمان

احيائي اعدادية الحي للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14922

262041202140

علي حسين ثامر شيوب

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14923

262042086066

زهراء حسين جاسم حلو

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14924

262041209259

حسين خيري خضير عباس

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14925

132042401104

فاطمه احمد حسن شهاب

احيائي الخارجيات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14926

262041009098

فاضل حيدر فاضل عباس

احيائي اعدادية النعمانية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14927

262042099047

فاطمه ابراهيم نعيم طارش

احيائي ثانوية العزة للبنات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14928

262042090053

مروه كريم حسين حاجم

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14929

262041202047

سعد حسين هالل عايش

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14930

262041202009

احمد محسن رسن جليف

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14931

262041209332

مصطفى تركي عيسى محمد

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14932

262041202087

محسن عدنان حسن ظاهر

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14933

262041209198

محمد عدنان عبود علي

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14934

262042106087

فاطمه صاحب محسن جاسم

احيائي اعدادية االحرار للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14935

262042087041

رباب جبار يعقوب عذاب

احيائي اعدادية النعمانية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14936

262042086055

رسل حسن دالي عبد الحسن

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14937

262041209330

مرتضى جبار عبود كايم

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14938

262041048010

احمد علي مجيد شلش

احيائي اعدادية االوائل االهلية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14939

262041005082

علي قاسم رهيف مجذاب

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14940

262042095019

رغد عبد معيبد شكايه

احيائي ثانوية فضة للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14941

262042090056

مها صالح مهدي نزوم

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14942

262041005103

محمد اياد صبيح حسن

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت
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احيائي ثانوية نبع العلوم االهلية للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14944

262041202148

عماد عادل حسين عجد

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14945

262042096154

مريم حازم شلول عجمي

احيائي اعدادية الكوت للبنات

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14946

262041022006

احمد شاكر حمادي شخناب

احيائي اعدادية سعيد بن جبير للبنين

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14947

262041002080

مرتضى صفاء فاضل عباس

احيائي اعدادية التحرير للبنين

 304.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14948

262041209276

زين العابدين علي قاسم جعفر

احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14949

262041011058

حميد رمل حميد عبود

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14950

262041202119

مهند حميد ايدام مسلم

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 302.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14951

262042081048

مريم ناصر زويد عناد

احيائي اعدادية الفاطمية للبنات

 302.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14952

222042183072

فاطمه حسن فليح خضر

احيائي ثانوية التحرير اللبنات

 301.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14953

162042380025

بتول كاظم عبد محمد

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 300.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14954

162051060019

الحسين علي ابراهيم عويد

تطبيقي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14955

262051007041

محمد باسم رميد غرب

تطبيقي اعدادية العزة للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14956

222051031001

احمد عبد العال سلمان شجيل

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14957

282051043005

حسين عدنان مطلك لفته

تطبيقي ثانوية الحسنين (ع) للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14958

222051301044

قاسم مجيد خزعل جابر

تطبيقي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14959

262051043010

حسين زهير سعيد لفته

تطبيقي اعدادية االمام الرضا ع للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14960

222051302113

مصطفى حيدر منشد عبد

تطبيقي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14961

262051001050

محمد امين عبد الرضا محمد امين عبد الحسين تطبيقي اعدادية الكوت للبنين

14962

282051151211

حسين علي ناصر رايش

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14963

282051032014

حسين رحيم دخن شالك

تطبيقي ثانوية الجهاد للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14964

282051001112

علي وصفي محمد احمد

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14965

262052116013

زهراء صفاء عبد الحسين جابر

تطبيقي ثانوية بلقيس للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14966

262051209114

اسحاق محمد مجيد جابر

تطبيقي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14967

262052095006

زهراء عدنان صالل عنيد

تطبيقي ثانوية فضة للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14968

282052060028

زهراء رعد هاشم حسن

تطبيقي ثانوية الفرات للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14969

282051021024

حيدر نعيم جاسم حسن

تطبيقي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14970

162051353035

حسن طالب محمد احمد

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14971

262051005065

مرتضى عماد كعيد جبر

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14972

282051021008

حسام كريم عبود عبيد

تطبيقي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14973

262052089001

اخالص حسين ولود حسان

تطبيقي اعدادية خولة بنت االزور للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت
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14974

222051061012

حسين علي سلطان حسين

تطبيقي ثانوية صفي الدين للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14975

222051054027

عون عبد الزهره بليسم محمد

تطبيقي اعدادية العالمة االميني للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14976

262051400005

جعفر سعد مطير ابيش

تطبيقي الخارجيون

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14977

221951346005

علي طالب عزيز عجيل

تطبيقي ثانوية مرج البحرين المختلطة

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14978

222051314096

ميثاق طالب مطير جبل

تطبيقي اعدادية الضاد المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14979

262051019020

عبد المهيمن اياد كاطع صافي

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14980

262051036011

صادق عبد الرزاق عيدان عبد هللا

تطبيقي اعدادية جصان للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14981

282051001114

عمار احمد عبد الجبار كريم

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14982

162051140045

علي محمد تركي سراي

تطبيقي ثانوية االمتياز االهلية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14983

282051011110

محمد علي حسين بدن

تطبيقي اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14984

262051202010

جسام محمد دعدوش عوده

تطبيقي اعدادية الحي المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14985

262052116007

جنات ابراهيم عوده ابراهيم

تطبيقي ثانوية بلقيس للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14986

262051009033

محسن مالط مكطوف منصور

تطبيقي اعدادية النعمانية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14987

222051307152

كرار حكيم كريم خليف

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14988

282051001164

مرتضى خضير عباس صوب هللا

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14989

222051373018

حسن حيدر محمد رضا جبر

تطبيقي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14990

222052163019

سهى عدنان معارج جياد

تطبيقي اعدادية بردى للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14991

222051301048

محمد حميد بالسم غدر

تطبيقي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14992

262051003026

عبد هللا صالح طارش عبد

تطبيقي اعدادية الحمزة للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14993

282051012078

محمد رحيم دعير عبعوب

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14994

262052250009

بشرى حسين فرهود مياط

تطبيقي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14995

262051001065

هادي قيس هادي جبار

تطبيقي اعدادية الكوت للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14996

282051012045

صادق عدي صادق موسى

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14997

262052250006

ايات كطن ياسين سلمان

تطبيقي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14998

262051400007

حسام مكي ثامر عجه

تطبيقي الخارجيون

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

14999

162051139002

اثير داخل ثجيل دحام

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15000

162051352135

عبد الرحمن عبد القادر ابراهيم حسين

تطبيقي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15001

222052204002

اسماء كامل شالل شعالن

تطبيقي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15002

282051008102

محمد باقر محمد عبد علي داغر

تطبيقي اعدادية المجر الكبير للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15003

222051400098

مصطفى خالد حسين سلمان

تطبيقي الخارجيون

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15004

262051048025

مهيمن عامر لفته حفظي

تطبيقي اعدادية االوائل االهلية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت
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 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15005

222051310234

يقين علي حسن حنون

تطبيقي اعدادية التاميم المسائية للبنين

15006

222051004027

عباس مهدي عويد غجيري

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15007

162052383159

يقين علي قاسم نعمه

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15008

132052119010

زينب هادي صاحب زبالة

تطبيقي اعدادية المركزية للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15009

142052224006

اية عبد الجليل ابراهيم حمادي

تطبيقي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15010

122051005023

علي عماد حبيب ماجد

تطبيقي اعدادية االمام علي للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15011

162052265014

رقيه رزاق قاسم عفا

تطبيقي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15012

282051151242

حمزه علي محمود قاسم

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15013

252051024015

علي زهير خيون مردان

تطبيقي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15014

162051353006

احمد انور محمود حسين

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15015

152052048015

تبارك ماجد الحيف تركي

تطبيقي اعدادية الفيحاء للبنات

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15016

162051010096

مصطفى صفاء صوالن محمد

تطبيقي اعدادية االصمعي للبنين

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15017

282051104055

مهدي علي خلف بدر

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت

15018

262042098006

تقى صادق ياس خضير

احيائي ثانوية الدبوني للبنات

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15019

222041306377

مصطفى حسين جاسم ثجيل

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15020

262041205104

منتظر محمد عبد هللا صلبوخ

احيائي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15021

262042092063

فاطمه ابراهيم حمود جبر

احيائي اعدادية الزبيدية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15022

262042110004

اسراء مهدي مسير فيحان

احيائي اعدادية العزيزية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15023

261942111015

رشا حسن علوان ثويني

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنات

 409.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15024

262042072004

ايمان رحيم ياس احمد

احيائي ثانوية االنتصارات للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15025

262041026012

حسين رعد عزيز ريس

احيائي اعدادية طه االمين للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15026

232042305088

سجى اركان فليح حسن

احيائي ثانوية كوثى للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15027

262042088158

نسرين علي عامر كحيط

احيائي ثانوية نبع العلوم االهلية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15028

262041011198

هاشم بشير علوان خليف

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15029

162051043058

محمد حسن عودة عبود

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15030

162051353105

علي حميد هاشم زغير

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15031

142052111004

االء عيدان عذاب عبد هللا

تطبيقي اعدادية الكرامة للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15032

162052252014

رقية جواد كاظم محمد

تطبيقي ثانوية الشجرة الطيبة للبنات

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15033

152051008067

محمد هاشم ناصر حسين

تطبيقي اعدادية التراث العراقي للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15034

262051203028

علي عبد الحسن خيال حمود

تطبيقي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

15035

262051205046

كرار حيدر خضير راضي

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة
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تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة

احيائي ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبنات

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي

15037

262042251066

نور عاشور عوده خطار

15038

132021257017

امين كاطع محيبس عمارة

ادبي ثانوية الطف المسائية للبنين

 400.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15039

282022088032

زينب كريم راضي مشلوش

ادبي ثانوية رتاج الكعبة للبنات

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15040

152021020139

مهدي جمعة خماس جبر

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 381.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15041

132021045036

رضا سعيد حسين فليح

ادبي اعدادية شط العرب للبنين

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15042

112021400117

محمد عبد الستار يوسف عبد الستار

ادبي الخارجيون

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15043

132021002097

مصطفى فوزي كريم ابراهيم

ادبي اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15044

142021205033

حسين جابر راضي كرم

ادبي ثانوية الصباح المسائية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15045

142021174039

عباس حميد علي خميس

ادبي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15046

132022107020

بنين احمد كريم عطيه

ادبي اعدادية يافا للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15047

152021018026

حسين علي عوده كريم

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15048

142022097028

نرجس حامد جاسم حسين

ادبي الثانوية الشرقية للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15049

152022048078

غدير حسن مانع راشد

ادبي اعدادية الفيحاء للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15050

132021003001

ابراهيم حسن حمود مهدي

ادبي اعدادية االنصار للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15051

142021184006

حسين فاضل محيسن رحيمة

ادبي ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15052

142022120015

ريم محمد رشيد حسن

ادبي ثانوية السعادة للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15053

132022093114

نور الزهراء احمد عكله صانت

ادبي اعدادية الثورة العربية للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15054

142022073126

نور عوده كاظم شيحان

ادبي اعدادية النعيم للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15055

152021400005

احمد جبر محمد غالي

ادبي الخارجيون

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15056

142021028110

علي تركي ناصر هريش

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15057

132021002049

عباس حسن عبد الزهره عبيد

ادبي اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15058

142022076097

فاطمه أحمد صالح الدين هادي

ادبي اعدادية التسامح للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15059

112022401199

نبأ هادي عبيد علوان

ادبي الخارجيات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15060

102021066039

محمد علي محمد خليل

ادبي ثانوية دار السالم للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15061

192022246050

صفا عصام عبد الهادي عبدالحميد

ادبي اعدادية الياقوت للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15062

212021025031

علي قاسم ناظم مهدي

ادبي اعدادية ميثم التمار للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15063

132021009069

سجاد كريم عبد الرزاق عبد هللا

ادبي اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15064

122021002022

سجاد جمال طاهر عبد القادر

ادبي ثانوية سيف الدولة للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15065

132022091007

اسالم سعد عطيه علي

ادبي اعدادية االنتصار للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15066

152021005022

حسين علي حامد محمد

ادبي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

صفحة  486من 567
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القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

15067

142022070081

فاطمة الزهراء ازهر ربيع عبد الوهاب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

ادبي ثانوية فدك للبنات

15068

142021167025

علي رحم حاجم جوده

ادبي ثانوية الصفاء للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15069

152022047056

زهراء ناصر شطب لفته

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15070

122022401059

زهراء احمد مطشر كاطع

ادبي الخارجيات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15071

132021251032

علي عبد الهادي كاظم جزعول

ادبي ثانوية البيضاء المسائية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15072

262021025069

همام سعيد جاسم محمد

ادبي اعدادية المدينة المنورة للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15073

231922116030

منال مصطفى سالم ساهي

ادبي ثانوية المستنصرية للبنات

 417.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15074

132022077002

اثمار عباس فاضل سلمان

ادبي ثانوية االعتدال للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15075

262021026032

سيف هللا علي عبد الرضا عاصي

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15076

122022231063

هدى علي مهدي حمزه

ادبي ثانوية طوعة المسائية للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15077

262021156039

عبد هللا احمد عبد هللا علوان

ادبي ثانوية الغسانية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15078

152021013042

سجاد حميد موسى حسين

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15079

132021034084

علي اياد كاظم خضير

ادبي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15080

152021015052

سجاد رضا حسين مال هللا

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15081

142021029083

هادي بشير احمد حسين

ادبي اعدادية ابن البيطار للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15082

102021156014

حسين علي محمد جاسم

ادبي ثانوية اإلرادة المختلطة

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15083

112021007056

عبد هللا كامل محسن ظاهر

ادبي اعدادية الخبير للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15084

292021001042

حسين رافد خليف شارع

ادبي اعدادية الشهيد الصدر للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15085

102021040020

عبد الكريم علي جالل علي

ادبي ثانوية الواسطي للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15086

122022089027

زهراء انيس عبد الكريم مهدي

ادبي اعدادية جرير للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15087

142022143062

نور حسين فالح كسار

ادبي اإلعدادية المركزية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15088

122021047009

احمد عبد الجبار عاجل خليل

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15089

182021094009

حسين ماجد عبد الجليل حسين

ادبي ثانوية الفاروق للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15090

122022112099

مريم رضا عوده صاحب

ادبي اعدادية النصر للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15091

142022222082

مريم صباح حسن خليل

ادبي ثانوية الوركاء المسائية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15092

132021255056

محمد وسام محي علي

ادبي اعدادية الحسينية المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15093

142021210052

عباس علي مسير عداي

ادبي ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائية

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15094

142022079046

رحاب علي حسين عباس

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15095

132022093027

دعاء مازن جليل عجب

ادبي اعدادية الثورة العربية للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15096

112021012032

علي صباح نوري محمد

ادبي ثانوية الثوار للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15097

102021005076

موسى احمد جبار هاشم

ادبي اعدادية العراقي للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

صفحة  487من 567
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القبول المركزي

15098

112022089057

فاطمه احمد سلمان داود

ادبي ثانوية والدة بنت المستكفي للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15099

112021203217

مصطفى علي حسين هادي

ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15100

122021009194

علي كريم عبد عجل

ادبي اعدادية العراق للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15101

142022113002

اسماء فالح احمد سمير

ادبي ثانوية معصومة للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15102

132022283008

خديجه قاسم صبار حسين

ادبي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15103

142022223039

سحر هاشم مدلول جاعد

ادبي ثانوية اشبيلية المسائية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15104

112021052072

محمد فالح حنون عبيد

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15105

152021008140

كرار عبد الحسن سلمان عيدي

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15106

142022067113

فرحه عليان حسين شالل

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15107

142021037219

مصطفى عادل معن فارس

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15108

102022109042

ديانا عادل متعب حسون

ادبي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15109

112022068001

أزل احمد مظهر علي

ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15110

232021251269

وسام فاضل عباس محمد

ادبي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15111

131921024126

منتصر ماجد طالل علي

ادبي اعدادية عكاظ للبنين

 412.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15112

132021034068

عبد الرحيم احمد عدنان احمد

ادبي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15113

142022143017

دانيه عدنان كريم جعاز

ادبي اإلعدادية المركزية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15114

112022108023

تبارك مثنى عالء كاظم

ادبي ثانوية زبيدة للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15115

132021259034

ميثم مهدي شاكر جنديل

ادبي ثانوية العهد الجديد المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15116

262021026016

حمزه علي ابراهيم عبعوب

ادبي اعدادية طه االمين للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15117

222021090028

ضياء عماد سلمان كرمود

ادبي اعدادية الحائر الحسيني للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15118

132022079045

مريم عيسى ابراهيم خضر

ادبي ثانوية شمس الحرية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15119

102021011014

حذيفه جمعه عايد عواد

ادبي اعدادية االسراء للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15120

142022075026

بتول حامد قاسم ديوان

ادبي اعدادية صفية للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15121

142021001030

محمود احمد عبد هللا كاظم

ادبي ثانوية الزوراء للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15122

142042132042

رقية صباح نعيم حسين

احيائي ثانوية الصباح االهلية للبنات

15123

132042401029

تبارك شاكر موسى بنيان

احيائي الخارجيات

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15124

132042109035

زهراء محمد حميد ادهيم

احيائي اعدادية الرشد للبنات

 395.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15125

112041013046

ياسر عامر جاسم عباس

احيائي اعدادية الحسين العلمية للبنين

 389.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15126

122042081011

فرقان نواف حسين رحال

احيائي ثانوية الربيع للبنات

 381.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15127

142042225034

ايه حاتم قاسم علي

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 380.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15128

142042067025

ايه حميد جاسم صوفي

احيائي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 379.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

صفحة  488من 567

 478.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
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132042078002
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 379.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15130

102042092024

نور حيدر عبودي سعدون

احيائي ثانوية الكفاح العربي للبنات

 377.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15131

152042049086

مريم عبد الجبار زامل جاسم

احيائي اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبنات

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15132

112042106048

زهراء صالح شهاب احمد

احيائي اعدادية رفيدة للبنات

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15133

132041005065

يعقوب يوسف فائق يوسف

احيائي اعدادية الرسالة للبنين

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15134

152042080271

فاطمه صباح جلوب لفته

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 372.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15135

132042401097

عذراء موسى كاظم عيسى

احيائي الخارجيات

 371.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15136

132042107034

حوراء عمران محمد سلمان

احيائي اعدادية يافا للبنات

 371.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15137

112042215118

غفران علي عبد الحسين حساني

احيائي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15138

102042123006

افراح صباح شمخي موسى

احيائي ثانوية التراث العربي للبنات

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15139

132041034023

علي غالب محسن غني

احيائي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15140

132042106023

رقيه احمد عباس كريم

احيائي اعدادية عدن للبنات

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15141

112042140030

ناديه هاشم عواد عباس

احيائي ثانوية الزقورة للبنات

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15142

142042070074

سجى سعيد عزيز جبر

احيائي ثانوية فدك للبنات

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15143

142041400089

منتظر صبيح محيسن خليف

احيائي الخارجيون

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15144

232041011007

انس علي حسين علي

احيائي اعدادية صنعاء للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15145

112042065165

نبأ محمد هادي خضير

احيائي اعدادية األمل للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15146

132042283108

غدير علي جاسم حمادي

احيائي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15147

132042086073

طيبه قيس عبد الباقي عبيد

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15148

142041017132

نور الدين علي حسين بريهي

احيائي إعدادية المقدام للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15149

142041203126

علي حامد معيبد روضان

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15150

112041209041

علي عمران جاسم هادي

احيائي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15151

142042087017

سرور احمد غازي مكلف

احيائي ثانوية ام عمارة للبنات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15152

222042209085

زهراء صباح عبيد ثعبان

احيائي اعدادية السوق للبنات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15153

142042401009

االء جاسم جبر عيسى

احيائي الخارجيات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15154

152042053040

ساره علي كاظم سلمان

احيائي اعدادية المهندسة زها حديد للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15155

142042127010

دانيه صالح مهدي علي

احيائي ثانوية المعالي للبنات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15156

261942120023

ايات رضا عباس مدلل

احيائي ثانوية العزيزية االهلية للبنات

 423.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15157

192041016006

سعد قحطان سويد حمد

احيائي ثانوية الدوالب للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15158

112041026112

فالح مهدي نايف كصب

احيائي اعدادية الروابي العلمية للبنين

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15159

132042098093

سجى سلمان حسن حسين

احيائي اعدادية الشعب للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

صفحة  489من 567
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حوراء كاظم منخي كرومي

الفرع

المدرسة
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 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15161

142041022075

مؤمل قاسم حسن جبر

احيائي اإلعدادية الشرقية للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15162

102041041051

عبد الوهاب احمد حسن ابراهيم

احيائي اعدادية الرضوانية للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15163

142042145044

ايه حسين محسن عناد

احيائي اعدادية الجوهرة للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15164

102041014034

طالب علي عبد المطلب يوسف

احيائي اعدادية القدس للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15165

132042118081

رسل عالء ابراهيم فلفل

احيائي اعدادية الفردوس للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15166

132042281138

نرجس فالح حسن خلف

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15167

122042087082

نور صادق حسين علي

احيائي اعدادية رقية بنت الحسين للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15168

132041252024

بسام حاتم لطيف عبود

احيائي ثانوية حطين المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15169

212042139101

زهراء وليد خالد نافع

احيائي اعدادية العراقية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15170

122042096025

عائشه حسين عبد حمزه

احيائي ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15171

112042072145

هاجر مهدي سليمان كردي

احيائي اعدادية البتول للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15172

232041042056

حيدر حمزة كاظم عبد

احيائي اعدادية االندلس للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15173

152042051142

فاطمه فالح كامل حسين

احيائي اعدادية الماثر للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15174

122042098094

مروه جمعه محمد جلوب

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15175

122042098061

زينب حسين مشرع محمد

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15176

122042102092

هنادي محمود حسين الحمود

احيائي أعدادية الفاطميات للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15177

182042176009

اسيل حذيفة صبحي نعمه

احيائي اعدادية بلد للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15178

182042176121

سرى عبد الحسين جواد عبد

احيائي اعدادية بلد للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15179

142041208126

علي احمد عبد العالي عبد

احيائي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15180

152042401036

دعاء صافي رضا نعمه

احيائي الخارجيات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15181

142042105076

نرمين قيس فاضل عبد المجيد

احيائي ثانوية ايالف للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15182

132041030102

ميثم جابر عبد االيمة كاظم

احيائي اعدادية السياب للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15183

182041141074

محمد حميد مجيد ابراهيم

احيائي اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15184

152042080030

ايه عمار نجم عبد فرهود

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15185

132041055052

عبد هللا تحسين علي حسين

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15186

142042099039

صفا سلمان محمد سعدون

احيائي اعدادية االسكندرونة للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15187

142042071039

زينب كاظم مهدي صكر

احيائي ثانوية  14تموز للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15188

132042098148

نازدار نجم عبد هللا علي

احيائي اعدادية الشعب للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15189

152042053037

زهراء وسام فالح حسن

احيائي اعدادية المهندسة زها حديد للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15190

142042108162

هند عباس بارح كصب

احيائي ثانوية االمال للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

صفحة  490من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

15191

152042045050

زينب قاسم خلف فنيان

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15192

152041005005

احمد فاضل عالوي شنان

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15193

132041008012

امير ثامر عبد الحسين بشير

احيائي اعدادية صالح الدين للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15194

131941023068

ياسر عالء الدين صباح ابراهيم

احيائي اعدادية الشماسية للبنين

 406.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15195

132042116012

حوراء محمد احمد مرادخان

احيائي ثانوية طيبة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15196

242041071025

حسين مسلم عبود عطية

احيائي اعدادية الغدير للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15197

232042095009

اميمه مشتاق حسين جلوب

احيائي ثانوية المسعودي للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15198

262041203032

سيف كريم قاسم ارحيمه

احيائي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15199

112041210046

علي ماهر عبد عزيز

احيائي ثانوية زبيدات المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15200

102041024022

عبد االله رعد عبد الستار جلوب

احيائي اعدادية ابي غريب للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15201

142041152016

محمد بشير صالح مجيد

احيائي ثانوية دلتا الرافدين المختلطة

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15202

142042121027

سجى عماد سعيد حبيب

احيائي ثانوية الرتاج للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15203

122042104049

هبه وليد فرحان ضاحي

احيائي ثانوية االنوار للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15204

142042103013

حنين طاهر بيان سراج

احيائي ثانوية العقيدة للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15205

112041025017

حسين عالء حسين علي

احيائي اعدادية الروافد للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15206

132041252035

حسن حداوي وايد جوده

احيائي ثانوية حطين المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15207

132042119007

تبارك جميل علي موسى

احيائي اعدادية المركزية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15208

102041200032

محمد جاسم محمد صالح

احيائي اعدادية أبي غريب المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15209

152042047012

اسماء محمد عبد الرضا جبر

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15210

152041006026

حسن مكي صدام محمد

احيائي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15211

132042281155

هبه علي كريش سلمان

احيائي ثانوية االصمعي المسائية للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15212

132041252017

ادريس السجاد علي فاضل عباس

احيائي ثانوية حطين المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15213

142042132028

حوراء صباح نعيم حسين

احيائي ثانوية الصباح االهلية للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15214

122041005034

علي احمد حسين علي

احيائي اعدادية االمام علي للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15215

122042102093

يقين محمد سلمان محمد

احيائي أعدادية الفاطميات للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15216

122042130015

سرى مصطفى خليل خميس

احيائي ثانوية االقصى للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15217

232041257035

جعفر حازم حاكم جبر

احيائي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15218

152041003086

محمد طعمه كاطع نحو

احيائي اعدادية العراق الناهض للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15219

122042401014

بنين عبد الكريم غني مهدي

احيائي الخارجيات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15220

142041016118

مرتضى ماجد مكصد محمد

احيائي إعدادية الجمهورية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15221

192041103044

كيالن تركي عالوي خلف

احيائي اعدادية جابر بن حيان للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
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15222

112042065013

آيه ماجد هادي عبد األمير

احيائي اعدادية األمل للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15223

132042083027

نور الزهراء حميد سيد حسين

احيائي ثانوية البنوك األهلية للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15224

242041071033

سجاد حميد محسن عيسى

احيائي اعدادية الغدير للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15225

102042099006

بشرى مختار عيسى شرف الدين

احيائي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15226

142042111092

رغد سلطان رضوان ياسين

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15227

122042096026

غفران علي عباس نصيف

احيائي ثانوية خوله بنت االزور للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15228

132042101076

لبنى هوبي عبد الرزاق فليح

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15229

142042076138

نجالء جاسم تركي عبود

احيائي اعدادية التسامح للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15230

142042401037

حنين فرحان هاشم حمزة

احيائي الخارجيات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15231

262042092015

بان سعيد ناجي اعيور

احيائي اعدادية الزبيدية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15232

102042107039

مريم محمد خميس عليوي

احيائي ثانوية الحكمة للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15233

102042109029

داليا محمد خليف عبد

احيائي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15234

112042215192

تماره جاسم حميد علي

احيائي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15235

102042099007

تبارك عبد احمد متعب

احيائي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15236

132042101098

هدى حسن محمد كاظم

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15237

102042118116

مريم ماجد خزعل حواس

احيائي اعدادية العامرية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15238

122042122016

زهراء جاسم محمد عبود

احيائي ثانوية الرياحين للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15239

132042111027

حوراء منذر عبد سلمان

احيائي اعدادية السيف العربي للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15240

102042141050

مالك خالد نجم خليفة

احيائي ثانوية ريحانة المصطفى للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15241

142041012018

عبد الغالب ليث عبد الغالب محمد

احيائي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15242

122042401006

امنيه هاشم هادي علي

احيائي الخارجيات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15243

132042119018

زهراء عيسى غالم حسين

احيائي اعدادية المركزية للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15244

142042080048

طيبه محمد عبد جاسم

احيائي اعدادية الزهور للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15245

132041051003

احمد هادي محمود مهدي

احيائي ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15246

132042401055

زهراء عادل علوان سعد

احيائي الخارجيات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15247

142042109017

حنين عبد الرحيم جمعه فياض

احيائي ثانوية الشمائل للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15248

122041028021

محمد ثائر عبد الرحمن محمد

احيائي ثانوية الخورنق للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15249

122041030138

مصطفى سمير نوري عبد

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15250

262041014110

كرار جبار شاكر كامل

احيائي اعدادية العزيزية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15251

132041017033

عبد هللا احمد محمد حسن

احيائي اعدادية المتنبي للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15252

142042401175

نورا كريم جبر لفته

احيائي الخارجيات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
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15253

122042110031

دعاء عبد االمير جاسم محمد

احيائي اعدادية الكاظمية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15254

112041156062

عبد الملك باسم منصور حسين

احيائي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15255

132042401137

نور عباس فاضل كامل

احيائي الخارجيات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15256

262041203050

عدنان باسم شعالن مطلب

احيائي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15257

102042090102

منار مازن محي جاسم

احيائي ثانوية الفردوس للبنات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15258

152042054159

سما محمد عبد هللا عباس

احيائي اعدادية مريم العذراء ع للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15259

132042072074

مريم حميد رشيد عطيه

احيائي اعدادية القناة للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15260

262041011177

مرتضى محيسن خضير عباس

احيائي اعدادية الزبيدية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15261

132042109003

اجوان فالح حسن عبيد

احيائي اعدادية الرشد للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15262

262042401071

ميسم صالح حميد خليفه

احيائي الخارجيات

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15263

102042105005

براء عدنان جمعه منديل

احيائي ثانوية الوثبة للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15264

122041030154

نور الحسين علي حسين عبيد

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15265

132042116040

نبأ ناصر ظاهر درويش

احيائي ثانوية طيبة للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15266

152042080240

طف عادل علي عبد الحسين

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15267

122042114049

سجى ثامر دهام حميد

احيائي ثانوية اآلفاق للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15268

132041008023

حسن ياسين ابراهيم حسن

احيائي اعدادية صالح الدين للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15269

192041009100

خليل ابراهيم محيميد فياض

احيائي اعدادية الفلوجة النموذجية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15270

102042119055

ضحى طه لفته حمود

احيائي اعدادية الفاروق للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15271

242041400101

محمد هادي عناد عرب

احيائي الخارجيون

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15272

122042090024

رؤى مقداد عطا جبار

احيائي اعدادية االزدهار للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15273

152041015086

محمد رحمن داود سلمان

احيائي اعدادية الزهاوي للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15274

112042062104

هبة رسول خالد محمود

احيائي ثانوية شط العرب للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15275

242042169079

ندى هادي حسن كسار

احيائي ثانوية النورين االهلية المختلطة

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15276

252041003030

كرار ناجح راهي عبود

احيائي ثانوية الفرسان للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15277

142042140135

نور قاسم رخيص محمد

احيائي اعدادية بلقيس للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15278

232041162007

حسن فاضل طالب كاظم

احيائي ثانوية ام قصر المختلطة

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15279

132041250017

حسن هادي موسى علي

احيائي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15280

232041202006

حسين عباس محي عبود

احيائي ثانوية اسمرة المختلطة

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15281

232041219007

رزاق عيسى حبيب هاشم

احيائي ثانوية شهداء الشوملي المختلطة

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15282

152041005084

فضل احمد مطشر جبر

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15283

132042080015

رؤيا نزار عبد الستار أحمد

احيائي ثانوية ام البنين للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
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احيائي ثانوية ريحانة المصطفى للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15285

122041201042

علي حسين اكرم سبخان

احيائي ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15286

142041203228

مقتدى صاحب تمر عيدي

احيائي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15287

132041400030

طارق اياد ناصر عبد الحسين

احيائي الخارجيون

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15288

122042098051

زهراء زهير احمد رحيم

احيائي اعدادية الشيماء للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15289

122041030105

علي ماجد عبد الزهرة غانم

احيائي اعدادية الكاظمية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15290

142042124011

دموع عبد النبي علي حسين

احيائي ثانوية نور الهدى للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15291

122041012014

علي كرجي هايس علي

احيائي ثانوية المستقبل للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15292

112041005081

عمر لؤي ابراهيم ناصر

احيائي اعدادية المعارف للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15293

152041003017

حسن عالء غيالن ريكان

احيائي اعدادية العراق الناهض للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15294

122041032073

ياسر محمد رحم كبيش

احيائي اعدادية الشروق للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15295

262041203066

علي محمد جاسم حمد

احيائي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15296

112042112064

شهد عادل خزعل جواد

احيائي اعدادية االخالص للبنات

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15297

112042086016

تبارك محمد فاضل علوان

احيائي ثانوية عشتار للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15298

102042223081

سمر سامي رحيم حمود

احيائي ثانوية المنصور المسائية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15299

152041001023

حسن صباح علي بدر

احيائي اعدادية الرافدين للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15300

142042066110

نوره مالك علي مال

احيائي اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15301

122042108018

دعاء محمد حسن شهاب

احيائي ثانوية البخاري للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15302

112042112010

اية مصطفى عصفور شرموط

احيائي اعدادية االخالص للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15303

142042093022

رحاب طعمه وطن نعيمه

احيائي ثانوية النزاهة للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15304

122041032019

حيدر احمد كريم جبر

احيائي اعدادية الشروق للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15305

131941008042

عبد الهادي عبد اللطيف خضير عبد هللا

احيائي اعدادية صالح الدين للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15306

122042230147

نور رشيد علي محمد

احيائي ثانوية ابن ماجد المسائية للبنات

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15307

152042080298

مريم محمود ياسين ابراهيم

احيائي اعدادية سمية المسائية للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15308

142041022037

سجاد محمد عبد الواحد كاظم

احيائي اإلعدادية الشرقية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15309

112042065075

زهراء عبد الرزاق جبار جوده

احيائي اعدادية األمل للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15310

232041001060

علي محمد عبيد كاظم

احيائي اعدادية االسكندرية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15311

192042191005

اسراء قاسم عبد فرحان

احيائي اعدادية النهضة للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15312

182041144007

داود سالم ذياب سرحان

احيائي ثانوية االسحاقي االهلية المختلطة

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15313

112042065107

سرى سرمد خلف حمادي

احيائي اعدادية األمل للبنات

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15314

132041250026

رضا موفق علي عبد

احيائي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
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 303.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15315

142042089040

طيبه عبد الرحيم محمود عباس

احيائي ثانوية الضحى للبنات

15316

232041007081

زين العابدين محمد جاسم طعمة

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 302.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15317

122042107027

ايه محمد جاسم محمد

احيائي اعدادية الحرية للبنات

 302.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15318

132041011009

باقر عدنان خلف حافظ

احيائي اعدادية ابابيل للبنين

 302.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15319

142052134002

اسراء خضر حسين عباس

تطبيقي اعدادية ام ايمن للبنات

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15320

131951012038

حسين علي عيسى لطف هللا

تطبيقي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 447.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15321

152051015037

علي عامر محمد علي

تطبيقي اعدادية الزهاوي للبنين

 371.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15322

152051071142

سيف محمد فاخر جبر

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15323

132051014015

رامي جاسم عبود جاسم

تطبيقي اعدادية الفاروق للبنين

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15324

112052071039

ورده سمير داوود ريكان

تطبيقي اعدادية التقى للبنات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15325

262051208018

عبد هللا فاضل جاسم عيدان

تطبيقي ثانوية النعمانية المسائية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15326

152051013027

رضا عباس سعدون عباس

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15327

212051256014

ياسر انيس عبد عيدان

تطبيقي ثانوية قنديل المختلطة

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15328

212052136006

تقى محمد نجم عبد هللا

تطبيقي اعدادية التحرير للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15329

142051201253

محمد المصطفى عماد شهاب فرهود

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15330

102052095001

أسماء كامل جاسم حمادي

تطبيقي ثانوية دجلة للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15331

122051007128

موسى عباس حسين صخي

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15332

122052102038

نور سعد تركي شمران

تطبيقي أعدادية الفاطميات للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15333

232052122004

بنين رعد عبد الحسن ابراهيم

تطبيقي اعدادية حيفا للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15334

122052108016

نرجس علي حسين كاظم

تطبيقي ثانوية البخاري للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15335

132051017064

مصطفى وليد حربي نوري

تطبيقي اعدادية المتنبي للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15336

132051009010

ايهاب ميسر خلف حسين

تطبيقي اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15337

112051033040

نور الدين عثمان ستار شاكر

تطبيقي اعدادية البلد االمين للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15338

132052118031

زهراء علي عبد الحسين وادي

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15339

122051007131

ياسر عامر كمر معيدي

تطبيقي اعدادية الصدرين للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15340

132052401042

نوره فالح حسن محمد

تطبيقي الخارجيات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15341

122052401039

نور الهدى قاسم محمد كاظم

تطبيقي الخارجيات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15342

152052080001

ابتهال كريم محمد ثامر

تطبيقي اعدادية سمية المسائية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15343

112052221010

زهراء حسن عباس حسن

تطبيقي ثانوية الميار المسائية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15344

132052124004

موج رائد صباح زكي

تطبيقي ثانوية آللئ بغداد االهلية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15345

212051273039

علي جليل ابراهيم مراد

تطبيقي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
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15346

262051044027

علي عيسى عمران مع هللا

تطبيقي اعدادية شرف الدين للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15347

102051203027

عبد المهيمن ذياب احمد عبد هللا

تطبيقي ثانوية الزهاوي المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15348

221951018028

علي عبد الرضا محمد مزعل

تطبيقي اعدادية الشطرة للبنين

 410.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15349

102051202011

جالل عمران حسن رضا

تطبيقي ثانوية الغزالي المسائية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15350

142051008028

صادق راضي جرو حنتوش

تطبيقي اعدادية سيد الشهداء للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15351

142051029038

كرار قاسم عبيد حسين

تطبيقي اعدادية ابن البيطار للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15352

152052048045

سجى راضي جخيور ياسين

تطبيقي اعدادية الفيحاء للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15353

192051400039

مصطفى طه احمد حمادي

تطبيقي خارجيون

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15354

172051400051

محمد سيف الدين عبدهللا محمد

تطبيقي الخارجيون  -ايمن

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15355

112051025033

علي عادل عليوي شهد

تطبيقي اعدادية الروافد للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15356

131952101030

نجمه علي حسين اسود

تطبيقي اعدادية الكرامة للبنات

 408.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15357

142052224002

اسراء كاميران ابو بكر محمد

تطبيقي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15358

212051014115

معتز اياد خليل ابراهيم

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15359

122051028009

هيثم عثمان جواد سلمان

تطبيقي ثانوية الخورنق للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15360

122051400035

محمد عبد الكاظم كريم مزعل

تطبيقي الخارجيون

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15361

102051032022

فاروق داهي حسين ناصر

تطبيقي اعدادية الفجر الجديد للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15362

221951011018

حسين رزاق مطر جبر

تطبيقي اعدادية الكندي للبنين

 404.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15363

122052098044

فاطمة فاضل ابهر جاسم

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15364

222051014003

الحمزه عدنان صاحب خلف

تطبيقي ثانوية الهدى االهلية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15365

122052118028

ساره ماجد عواد حميد

تطبيقي اعدادية العزة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15366

242052117010

ثناء ضياء يحيى هادي

تطبيقي اعدادية يافا للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15367

152051007061

عباس فاضل حسن جبر

تطبيقي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15368

132052103014

حوراء حسن كريم حسين

تطبيقي اعدادية حطين للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15369

142051012019

حيدر حمزة حسن حاشوش

تطبيقي إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15370

112051018077

عبد هللا زكي حسين عبد هللا

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15371

222051072041

مرتضى جاسم نعيم عبد

تطبيقي اعدادية التفوق للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15372

122052110012

فاطمه شامل محمد علي عبد االمير

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15373

262052091007

سماح شظيف مهوس مرعي

تطبيقي اعدادية الحفرية للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15374

102051020215

مصطفى جميل حامد عطيه

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15375

132051015015

حسين لؤي خليل ابراهيم

تطبيقي إعدادية الفراهيدي للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15376

142051030012

حسن علي ناصر صيوان

تطبيقي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة
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15377

162051371094

زين العابدين عبد الكريم هاشم نزال

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15378

112052215052

فاطمة علي خليل إبراهيم

تطبيقي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15379

232051031037

مؤمن منذر هادي حمزه

تطبيقي اعدادية السجاد للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15380

112051021006

احمد اثير محمد صالح

تطبيقي اعدادية دمشق للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15381

262052139003

رقيه حمزه ياسين حسين

تطبيقي ثانوية ورود المستقبل االهلية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15382

142051201158

عبد هللا محمد جبير سعيد

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15383

122051030124

محمد حيدر عبد علي محمد حسين

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15384

162051358051

حسين راضي عبد هللا محمد

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15385

132052098029

فاطمه حسين جباري لعيوس

تطبيقي اعدادية الشعب للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15386

112052076038

فرح مرتضى صباح شلش

تطبيقي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15387

102052120032

شهد سمير شاكر عبد الوهاب

تطبيقي اعدادية اجنادين للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15388

232051014023

علي فالح جواد كاظم

تطبيقي اعدادية البيان للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15389

112052105027

مريم محمد علوان كاطع

تطبيقي اعدادية التعاون للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15390

142051011077

مصطفى جاسم كاظم جاسم

تطبيقي إعدادية بطل خيبر للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15391

132052283039

نور الهدى طه جبار عوفي

تطبيقي ثانوية االبرار المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15392

152051011090

محمد جبار زغير فرج

تطبيقي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15393

162051052019

زين العابدين حسين محمد علي

تطبيقي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15394

122051202071

محمد قاسم حسين عبد

تطبيقي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15395

192051067038

مثنى حماد عماش حسين

تطبيقي اعدادية بروانة للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15396

182051005006

احمد عويد حمود جاسم

تطبيقي اعدادية الضلوعية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15397

152052040024

سجى محمد مهدي حسن

تطبيقي اعدادية العقيلة للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15398

142051209031

علي احمد معال غليم

تطبيقي ثانوية زيونة المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15399

112052079004

تبارك حامد رضا هادي

تطبيقي اعدادية هند للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15400

132051011017

حيدر عبد الكريم علي كنبار

تطبيقي اعدادية ابابيل للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15401

132052098033

ليلى فائق علي جاسم

تطبيقي اعدادية الشعب للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15402

232052271242

نور صباح حميد خليل

تطبيقي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15403

112051203039

امير علي سعد عثمان

تطبيقي ثانوية العال المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15404

111952073037

طيبه قحطان عدنان محمد

تطبيقي اعدادية مريم العذراء للبنات

 393.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15405

142051030036

علي جليل مراد بسالة

تطبيقي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15406

112051029006

حسين صالح عباس محمد

تطبيقي اعدادية الشاكرين للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15407

132051005063

عمر هاشم محمد غفوري

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

صفحة  497من 567
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15408

112052112012

حوراء مصطفى حسين كاظم

تطبيقي اعدادية االخالص للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15409

142051201208

علي مصطفى عبد المجيد هاشم

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15410

112051018022

امير احمد صبحي شهاب

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15411

152052401009

حوراء علي حسين مناتي

تطبيقي الخارجيات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15412

112051156071

منتظر عباس محمد نومان

تطبيقي ثانوية محمد بن مسلمة للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15413

102052109032

وديان حسام ابراهيم حسين

تطبيقي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15414

142051047077

علي صالح مهدي محمد

تطبيقي اعدادية النهوض للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15415

122051030004

احمد حمزة عيدان حمزة

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15416

232051251021

احمد محسن هويدي عبد الساده

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15417

112051201006

احمد سعد حميد نعمه

تطبيقي ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15418

142051034023

نور الحسين حسن حميد محمد

تطبيقي ثانوية المقاصد االهلية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15419

182051141043

يوسف كريم مهدي كريم

تطبيقي اعدادية شهداء الدجيل للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15420

132051031035

علي حسين غالم عويس

تطبيقي اعدادية المستنصرية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15421

262051059010

علي مازن مظهر عبود

تطبيقي اعدادية سبل النجاح االهلية

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15422

122052230031

ضحى خزعل جاسم محمد

تطبيقي ثانوية ابن ماجد المسائية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15423

142052145037

سجى حسن جاسم عبد الحسن

تطبيقي اعدادية الجوهرة للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15424

132051252010

احمد محمد حميد حامد

تطبيقي ثانوية حطين المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15425

152051002016

حسن علي هادي فيصل

15426

142021025061

مصطفى عدنان عبد الواحد عبد اللطيف

ادبي إعدادية صنعاء للبنين

 375.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة

15427

142021210016

جعفر عالوي مزعل محمد

ادبي ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائية

 370.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15428

152021018107

منتظر محمد جبير هاشم

ادبي اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15429

122022091034

كوثر محمد زغير لعيبي

ادبي اعدادية التضحية للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15430

112021180001

أمير حمزه عطيوي حمزه

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطة

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15431

142021210106

علي حسين عبد مثنى

ادبي ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائية

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15432

142021210085

محمد ناصر حسين علي

ادبي ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائية

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

تطبيقي اعدادية البراق للبنين

15433

122021018023

حيدر عباس جعفر علي

ادبي ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15434

212021014081

مصطفى زيد ماهر محمد

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15435

262021013094

عبد هللا اسعد جويد كاظم

ادبي اعدادية حلب للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15436

102022109013

االء إبراهيم عايد حمزه

ادبي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15437

142022111039

فاطمه عصام جاسم حمودي

ادبي اعدادية الكرامة للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15438

182021331006

حمزه محمد خلف حماش

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  498من 567
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 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15439

112022076018

بدور عمر محسن حبيب

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

15440

182021014015

عثمان اورنس علي حواس

ادبي اعدادية االمين للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15441

112022064051

مرسلين كريم حسين علي

ادبي اعدادية االصيل للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15442

182021331007

ذو الفقار محمد خلف حماش

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15443

142021027038

حسين وائل عبد العباس حاجي

ادبي اعدادية النجاح للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15444

112022157019

شريهان محمود علي احمد

ادبي ثانوية النضال المختلطة

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15445

102022109119

هاجر سعد مطلك جواد

ادبي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15446

132022080057

صبيحه مكي عبدالكريم حمودي

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15447

122021009270

مرتضى جاسم جبار حسن

ادبي اعدادية العراق للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15448

142021400050

حسام محمد مهوس عبد

ادبي الخارجيون

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15449

132021026011

أمير وسام كاظم طعمه

ادبي اعدادية وادي الرافدين للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15450

122022127081

فاطمه رعد محمد علي خليل

ادبي اعدادية الخمائل للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15451

132022119014

زهراء قاسم حسين غيالن

ادبي اعدادية المركزية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15452

192021078070

وسام فوزي كسار حمد

ادبي اعدادية األوفياء للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15453

152022045013

ايه غالب عجيمي كاظم

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15454

122022016002

استبرق طارق محمد خضير

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15455

112022221010

رويده رزاق عبد علي

ادبي ثانوية الميار المسائية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15456

112022401146

ضحى محمود عبد حسن

ادبي الخارجيات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15457

112022220069

مريم طارق جسام محمد

ادبي ثانوية الوفاء المسائية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15458

192021092009

عثمان واثق حمود حمادي

ادبي ثانوية الكراغول للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15459

132022076031

صفا ميثم عبد هللا كاظم

ادبي ثانوية االسوار للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15460

122021009214

كرار حيدر عبيد راشد

ادبي اعدادية العراق للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15461

122021176018

زياد نعمة رشيد فرهود

ادبي ثانوية عباس االحيمد للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15462

122021048010

امير علي عبد الحسين علو

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15463

102022099026

عائشه هاني شاكر محمود

ادبي ثانوية ورقة بن نوفل للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15464

142021031070

محمد حسين علي فرمان

ادبي ثانوية سامراء للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15465

142021013003

أيوب ضياء نصيف جاسم

ادبي إعدادية المروج للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15466

112022109029

شمس بالل اسماعيل عبد االمير

ادبي اعدادية البصرة للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15467

112021207017

خضر ياس خضير خلف

ادبي ثانوية بغداد المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15468

112021053038

حسين علي مشعان خلف

ادبي اعدادية الروابي االدبية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15469

142021028011

باقر جبار عطيه جاسم

ادبي اعدادية اليقظة للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  499من 567
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المجموع

القبول المركزي

15470

132021042046

عبد هللا معروف وحودي داود

ادبي اعدادية الفراتين للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15471

132021002026

حسين عبد المجيد رؤوف محسن

ادبي اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15472

132022093095

مريم علي عبد االمير علي

ادبي اعدادية الثورة العربية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15473

112022094043

زهراء محمد جمال حسن

ادبي ثانوية عدن للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15474

142021013018

حسن حيدر هدام جبر

ادبي إعدادية المروج للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15475

112021057057

فرات طارق عبد الجبار ذيبان

ادبي اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15476

102022107040

نور فؤاد حسون سلمان

ادبي ثانوية الحكمة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15477

142022124005

امنه جمعه مهنا جاسم

ادبي ثانوية نور الهدى للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15478

142021015097

محمد حازم عباس جسام

ادبي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15479

272021022018

سيف علي محمد حسين

ادبي ثانوية الوادي الخصيب للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15480

152021013030

حسين نعيم جبار سلطان

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15481

102021013019

حارث مثنى مهدي فتحي

ادبي اعدادية الخضراء للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15482

152021002069

سجاد طارق زغير جبار

ادبي اعدادية البراق للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15483

142021037093

سجاد عيسى زري عبد

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15484

152022044103

هاجر علي فضاله زغير

ادبي اعدادية الرميلة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15485

132022080020

تكتم جاسم عبد الكريم حمودي

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15486

142022067031

بشرى غازي شحاذه حبيب

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15487

142021032018

حسين خالد علوان نصيف

ادبي ثانوية عبد هللا بن عباس للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15488

112022157028

هبه احمد عبد الرضا عباس

ادبي ثانوية النضال المختلطة

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15489

112022060002

آمنه باسم علي رضا

ادبي ثانوية العزة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15490

112022111007

بتول حسين سلمان دوحي

ادبي اعدادية ابابيل للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15491

152022051034

تماره سعد زايد خليف

ادبي اعدادية الماثر للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15492

142021024251

محمد صابر عاكول عبد

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15493

182021351020

عبد هللا جاسم محمد عبد هللا

ادبي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15494

102021004023

مؤمل وليد عبد الرزاق كاظم

ادبي ثانوية عمر المختار للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15495

132021006097

يوسف ياسين ابراهيم ياسين

ادبي اعدادية السويس للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15496

152022050062

سحر علي عزيز خلف

ادبي اعدادية زهرة الربيع للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15497

112021202009

امين حسن فشاخ داخل

ادبي ثانوية التهذيب المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15498

142022095067

نسرين جالل توفيق عبد هللا

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15499

112022076029

حوراء هاشم كاظم بردان

ادبي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15500

122021018057

لواء عبد الرزاق كاظم خلف

ادبي ثانوية الحسين (ع ) للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  500من 567
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15501

192021027005

عبد الرحمن عيد محمد خليفه

الفرع

المدرسة

ادبي اعدادية ابي بكر الصديق للبنين

المجموع

القبول المركزي

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15502

222021376003

احمد خالد مهدي غالي

ادبي اعدادية المثابرون للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15503

242021209005

احمد مالك عبدالواحد غازي

ادبي ثانوية البدير المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15504

152021013003

احمد حسين مطشر مهلهل

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15505

232022117070

شمس حقي خليل عباس

ادبي اعدادية المسيب للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15506

192021311007

عبد القادر محمد جاسم محمد

ادبي ثانوية االجيال المختلطة

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15507

192022246033

مروة عصام عبد الهادي عبد الحميد

ادبي اعدادية الياقوت للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15508

142021037097

سجاد محمد عبد الكريم كزار

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15509

112022401039

براء ظافر جاسم محمد

ادبي الخارجيات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15510

102021203006

احمد عبد الكاظم طاهر ياسر

ادبي ثانوية الزهاوي المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15511

142022079158

هدير خضير سلمان علوان

ادبي اعدادية ام القرى للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15512

262022074040

فاطمة شالل عبيس محمد

ادبي اعدادية هالة بنت خويلد للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15513

111921009117

منتظر حسين محيي محمود

ادبي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 403.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15514

142021036086

محمد احمد بدري علي

ادبي اعدادية البشير للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15515

252021164066

مصطفى عباس عبيد ناصر

ادبي ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15516

152021013033

حمزه سعد صبري محمد

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15517

142022135002

ايناس بشار تركي رشيد

ادبي ثانوية الخليج العربي للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15518

142021009058

مختار عصام سامي محمد

ادبي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15519

142022065019

زهراء حسن كاظم مزبان

ادبي ثانوية السجود للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15520

132022071080

نور جعفر حسن رشم

ادبي اعدادية بلقيس للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15521

142021205022

حازم نعيم كمكوم شاوي

ادبي ثانوية الصباح المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15522

112022084106

شيماء محمد حمزه عباس

ادبي اعدادية حماة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15523

132021034044

حيدر بشير عبود عبد هللا

ادبي اعدادية الصراط المستقيم للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15524

102021203004

احمد خالد سامي رمضان

ادبي ثانوية الزهاوي المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15525

142022082032

نورس نعيم جاسم محمد

ادبي ثانوية زبيدة للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15526

152022042035

زينب جواد كاظم مالح

ادبي اعدادية النجاة للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15527

142022075254

هديل جمعه خلف دوهان

ادبي اعدادية صفية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15528

152021017036

حسين رعد هاشم غيالن

ادبي اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15529

262022091010

جنان عباس فرحان كحيط

ادبي اعدادية الحفرية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15530

102021008042

سجاد رعد عبد الساده شالل

ادبي اعدادية الغزالية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15531

142021026116

منتظر حيدر فاضل محسن

ادبي اعدادية دار الحكمة للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  501من 567
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وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة
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15532

102022109127

وصال خميس عليوي سرحان

الفرع

المدرسة

ادبي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

المجموع

القبول المركزي

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15533

132021042053

علي كريم سلطان سلمان

ادبي اعدادية الفراتين للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15534

262021015034

سجاد عدنان صباح روضان

ادبي اعدادية نور المصطفى للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15535

112021208025

محمد وسام محمد اسماعيل

ادبي ثانوية الحسين المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15536

112021029053

محمد عدي حافظ عباس

ادبي اعدادية الشاكرين للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15537

262022112025

فاطمه غضبان مصطفى هاشم

ادبي ثانوية امنة بنت وهب للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15538

102022401018

ايالف محمدعلي فؤاد محمد علي

ادبي الخارجيات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15539

132022103056

غدير مضر احمد ناجي

ادبي اعدادية حطين للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15540

322022032002

ختام رياض جاسم عواد

ادبي ثانوية روناكي للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15541

142021400223

مصطفى جواد كاظم بريج

ادبي الخارجيون

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15542

132021033001

اكرم سمير ناجي عباس

ادبي ثانوية الفسطاط للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15543

142021038164

مهيمن قاسم خلف طعمه

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15544

142022065030

زينب عباس لفته جابر

ادبي ثانوية السجود للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15545

112021203134

عبد هللا علي حسين علي

ادبي ثانوية العال المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15546

122021048112

مصطفى عباس نعمه مويح

ادبي اعدادية الثقلين للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15547

132021040001

حسين كريم محمد داعم

ادبي ثانوية األجيال األهلية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15548

122022104021

زينب حيدر هادي ثجيل

ادبي ثانوية االنوار للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15549

142022401188

نغم نزار عبد االمير عبد الحسن

ادبي الخارجيات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15550

132021014040

عباس صالح الدين علي شوكت

ادبي اعدادية الفاروق للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15551

102021066027

عبد الخالق جبار عساف حمد

ادبي ثانوية دار السالم للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15552

142022136064

فاطمه رزاق جوده مطر

ادبي اعدادية آمنة الصدر للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15553

232021001022

حسين محمد محسن شياع

ادبي اعدادية االسكندرية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15554

122021047155

محمد يوسف حمود مولى

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15555

102022222019

زينه ماجد هادي فرحان

ادبي ثانوية البتول المسائية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15556

122022127104

منار عباس ابراهيم مطلك

ادبي اعدادية الخمائل للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15557

142022133091

هدى عاتي احمود عليوي

ادبي اعدادية الناصرة للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15558

112022117017

دانيه رعد كاظم علي

ادبي ثانوية الشفق للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15559

122021009037

جعفر ستار عوده جبير

ادبي اعدادية العراق للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15560

122022104008

تقوى حيدر هادي ثجيل

ادبي ثانوية االنوار للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15561

142022066039

فاطمه جاسم قنديل شهاب

ادبي اعدادية آمنة بنت وهب للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15562

152022045062

زينه علي محسن صابر

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  502من 567
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15563

132021003054

محمد قاسم سلمان غالب

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

ادبي اعدادية االنصار للبنين

15564

112022070053

طيبه حامد ناجي مهدي

ادبي اعدادية االمال للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15565

132022103014

جنوى شهاب احمد جواد

ادبي اعدادية حطين للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15566

142022222030

دنيا حاتم كاظم داود

ادبي ثانوية الوركاء المسائية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15567

142021061082

علي نصيف محمد عليوي

ادبي اعدادية شفق النور للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15568

142021200163

نور الدين ساجد محمد جلوب

ادبي اعدادية الصديق المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15569

152021013056

علي حسين كاظم محسن

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15570

102021023002

ابراهيم ضياء وليد ابراهيم

ادبي ثانوية الشباب للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15571

262021013165

مرتضى صباح خير هللا محيسن

ادبي اعدادية حلب للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15572

142021009007

احمد كمال علي محمد

ادبي إعدادية عقبة بن نافع للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15573

102021013013

ايوب محمد مطر عبد

ادبي اعدادية الخضراء للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15574

102021200095

علي حسين صالح محمد

ادبي اعدادية أبي غريب المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15575

102021008041

سجاد ثائر راضي قاسم

ادبي اعدادية الغزالية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15576

112022108071

فاطمه رعد جبار خليل

ادبي ثانوية زبيدة للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15577

132021029023

سجاد عدنان توفيق مهدي

ادبي اعدادية الصفا للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15578

162022172055

فاطمه محمد مطر مالح

ادبي اعدادية الفواطم للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15579

122021034103

محمد سمير حمزة كاظم

ادبي اعدادية الخطيب للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15580

152021008093

عبد الرحمن علي جابر لفته

ادبي اعدادية التراث العراقي للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15581

142021031028

رضا حميد فياض علي

ادبي ثانوية سامراء للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15582

112022084134

فرقد منير سالم حسن

ادبي اعدادية حماة للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15583

142021027026

حسن صالح رزاق شمخي

ادبي اعدادية النجاح للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15584

142022116003

ايات نوري كمر عبد

ادبي ثانوية الوهج للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15585

152021009120

فقار فالح حسن شاتي

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15586

122021202155

كاظم عبد الخالق فليح حسن

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15587

102022098016

ضحى لبيب ناجي هندي

ادبي ثانوية النبوغ للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15588

112022111052

هدى رعد عبد الحسين سلمان

ادبي اعدادية ابابيل للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15589

112022084177

ورود طارق غربي جاسم

ادبي اعدادية حماة للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15590

122022102028

تماره محمد موحي عباس

ادبي أعدادية الفاطميات للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15591

102021009018

خضير محمد عباس ناصر

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15592

122021200029

حسن اسود سهر خطار

ادبي ثانوية الحرية المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15593

122022090053

شهد علي ناصر حسين

ادبي اعدادية االزدهار للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  503من 567
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القبول المركزي

ادبي الخارجيات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15595

112022067049

فاطمه فاضل عباس احمد

ادبي ثانوية النهضة العلمية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15596

112022094084

نبأ اسماعيل خليل حساني

ادبي ثانوية عدن للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15597

142021061001

أمير باسم عيسى مهدي

ادبي اعدادية شفق النور للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15598

122021010012

صائب فاضل ابراهيم حمادي

ادبي ثانوية التاجي للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15599

152021020105

ليث علي قاسم سعيد

ادبي اعدادية النهروان للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15600

142021003042

حسين فاضل داود خلف

ادبي اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15601

122022230039

هبه محمد مرزه حمزه

ادبي ثانوية ابن ماجد المسائية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15602

112021052012

ايسر مهدي مرزة حمزة

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15603

112021204064

طه علي سلمان خضير

ادبي ثانوية الرشيد المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15604

122022401033

جنان جمال ناصر طاهر

ادبي الخارجيات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15605

132022094013

ختام فاضل عباس عبيد

ادبي اعدادية الخنساء للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15606

132022078030

مالك علي غازي سعدون

ادبي اعدادية زهو العراق للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15607

142021025051

محمد جواد كامل جاسم

ادبي إعدادية صنعاء للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15608

102021155020

مصطفى علوان ابراهيم حسون

ادبي ثانوية صقر قريش المختلطة

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15609

142022119057

هناء حاتم كاظم داود

ادبي ثانوية المسك للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15610

152021002155

محمود احمد جبر علي

ادبي اعدادية البراق للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15611

122021009177

علي سالم مطر غانم

ادبي اعدادية العراق للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15612

112021051002

احمد جبر حاتم علوان

ادبي ثانوية االحرار للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15613

132022091030

رحمه مصطفى اسماعيل محمد راشد

ادبي اعدادية االنتصار للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15614

142022223012

تبارك حمودي راضي حبيب

ادبي ثانوية اشبيلية المسائية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15615

122021202211

مصطفى مهدي عبد علي جاسم

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15616

102022120033

شيماء ناصر خالد شهاب

ادبي اعدادية اجنادين للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15617

152021013048

سجاد محمد خضير مطرود

ادبي اعدادية الوارثين للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15618

162021365067

هادي حسين جعص جمعه

ادبي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15619

152021075010

احمد غانم ادنيف عصفور

ادبي ثانوية االقصى المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15620

212021001030

سيف علي محمود بريسم

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15621

122021202050

حسين عالوي عطيه كاظم

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15622

142021019190

منتظر عبد االمير طارش شمه

ادبي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15623

132021006035

سجاد دلف ناظم جاسم

ادبي اعدادية السويس للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15624

232021257079

نصير حفظي عبود ادشيش

ادبي ثانوية الشوملي المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  504من 567
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112021181123
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 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15626

112022086035

هدى قائد فخري حمزه

ادبي ثانوية عشتار للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15627

272021020048

محمد اوناس فليح حسن

ادبي اعدادية الرجيبة للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15628

232022117026

تبارك علي محمد ثامر

ادبي اعدادية المسيب للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15629

192021072009

عبد الرحمن خميس عبيد عاصي

ادبي اعدادية االنوار المحمدية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15630

142021038048

حسين محمد كاظم زيدان

ادبي اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15631

102022097016

زينب محمد شاكر ناصر

ادبي ثانوية ام سلمة للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15632

152021006100

محمد خليل هاشم راضي

ادبي اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15633

142021024159

عباس وحيد عايد حسين

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15634

162021077021

حيدر عبد الرسول نيروز ياسين

ادبي اعدادية األعراف للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15635

132022070084

يقين فرات فاضل عبد االمير

ادبي اعدادية بغداد للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15636

112022109015

رهف علي راغب تركي

ادبي اعدادية البصرة للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15637

112021180110

علي محمد حسين جواد

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطة

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15638

162021358076

مهدي باسم نعمه كنعان

ادبي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15639

142022075261

يمام حسين حسن حسين

ادبي اعدادية صفية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15640

132021008015

امير علي عبد االئمه مهدي

ادبي اعدادية صالح الدين للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15641

192021350133

محمد عبد الفتاح محي عبد

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15642

262022148001

تبارك حسين عبد الجبار حمودي

ادبي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15643

112021200052

سجاد حسين علي عبد

ادبي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15644

132021042081

مصطفى عادل ساهي دويش

ادبي اعدادية الفراتين للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15645

142022098028

فاطمه ظاهر ملك حسن

ادبي ثانوية الجمهورية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15646

112021029021

حيدر تحسين غالب منصور

ادبي اعدادية الشاكرين للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15647

262021013171

مصطفى طاهر عزال كاظم

ادبي اعدادية حلب للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15648

142021031012

حسن علي فالح رجب

ادبي ثانوية سامراء للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15649

152022048026

حنان طالب جبر هاشم

ادبي اعدادية الفيحاء للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15650

112021030016

محمد ستار حمودي جواد

ادبي ثانوية بغداد األهلية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15651

112022095011

آية احمد سعد محسن

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15652

122021202041

حسنين فريق عباس متعب

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15653

142022137006

ايه محمد جاسم عبود

ادبي ثانوية الحريري للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15654

132021400068

علي حميد شنيش عالوي

ادبي الخارجيون

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15655

142021013134

محمد قاسم كريم محمد

ادبي إعدادية المروج للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  505من 567
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 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

ادبي ثانوية الرتاج للبنات

15657

122021047037

حسين صادق حميد خالوي

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15658

282021002076

مصطفى احمد عالوي سبهان

ادبي اعدادية المرتضى للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15659

142022302051

فاطمة حيدر عبد حسين

ادبي ثانوية الندى للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15660

262021205024

مصطفى رحمن نعمه عبد هللا

ادبي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15661

132022070031

رقيه صادق عبد االمير طاهر

ادبي اعدادية بغداد للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15662

132022401191

نور محمد عطيه شذر

ادبي الخارجيات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15663

132021024040

حيدر علي موسى جخيور

ادبي اعدادية عكاظ للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15664

152021005044

طاهر مهنه وحيد جويدر

ادبي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15665

142021201032

امير هشام كاطع حاجم

ادبي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15666

122021047188

ياسر عمار هاشم حطاب

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15667

122021009017

اسماعيل جاسم اسماعيل لفته

ادبي اعدادية العراق للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15668

142022075002

اديان عادل رشم محيبس

ادبي اعدادية صفية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15669

242042124086

زهراء علي عزيز كاظم

احيائي اعدادية الدغارة للبنات

 390.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15670

142042224065

زهراء هالل مكطوف ونان

احيائي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 385.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15671

142042111089

رسل حسن كاظم حمودي

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 373.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15672

122042106005

اطياف تيسير مطلك نجم

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15673

152041008060

مصطفى رعد عبد علي فرج

احيائي اعدادية التراث العراقي للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15674

152042401130

نورالهدى علي كريم عذاب

احيائي الخارجيات

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15675

102041029021

صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحمن

احيائي اعدادية الداودي للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15676

181941277013

عبد هللا حمد رشيد فريح

احيائي ثانوية الجامعة المختلطة

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15677

242041002086

علي شاكر حمادي ابراهيم

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15678

242042121161

زينب موفق خليل عطيه

احيائي اعدادية دمشق للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15679

112042076045

دعاء ناطق غالي موسى

احيائي اعدادية خديجة الكبرى للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15680

192042149019

حنين خليل حمود فياض

احيائي اعدادية جنين للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15681

112041209064

مصطفى فراس سعيد احمد

احيائي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15682

102041026153

عبد هللا محمد عبد الحميد حسين

احيائي اعدادية المنصور للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15683

122041007006

احمد قاسم عسكر علي

احيائي اعدادية الصدرين للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15684

232041060014

امير فاضل حمزه هادي

احيائي اعدادية المؤمل للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15685

212042140134

ساره فاضل احمد باقر

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15686

272041005081

عبد هللا احمد رزوقي عبود

احيائي اعدادية عثمان بن سعيد للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

صفحة  506من 567
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 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15687

222041092011

حسين خليل عطار عبيد

احيائي ثانوية سامراء للبنين

15688

112042221043

غنية النفس شاكر جبار هاشم

احيائي ثانوية الميار المسائية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15689

262042250286

زينب علي جميل سلمان

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15690

142041011141

محمد طه سلمان مبارك

احيائي إعدادية بطل خيبر للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15691

212041026027

عبد هللا طالب محمود سعود

احيائي ثانوية الفارابي للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15692

122042230058

رقيه عباس فاضل جليل

احيائي ثانوية ابن ماجد المسائية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15693

182042205078

شهد عبدعلي حميد عبد اللطيف

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15694

152041005043

حيدر قاسم فالح عبد الرضا

احيائي اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15695

112042088007

بنين احمد هادي حسن

احيائي ثانوية الزهراء للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15696

122041032056

فاروق رياض عبدهللا عبود

احيائي اعدادية الشروق للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15697

142041011075

عباس سعد مطشر رحيمه

احيائي إعدادية بطل خيبر للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15698

232041027068

ياسر عيسى مرزة حمزه

احيائي ثانوية الصديق للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15699

142042225058

تبارك كامل هاشم جاسم

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15700

152041071274

كاظم عبد الزهره جاسم لفته

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15701

192041356047

ليث ميزر حردان صالح

احيائي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15702

152041071312

محمد جعفر سمير مصيل

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15703

192041343185

محمد خليل شهاب احمد

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15704

112042114063

شمس محمود شاكر محمود

احيائي ثانوية المنهل للمتفوقات للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15705

142042193020

جميله طه حبيب محمد

احيائي اعدادية سما بسماية للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15706

272041010028

باقر حامد عبد العزيز جعفر

احيائي اعدادية الهندية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15707

232041012023

جعفر حسين علي عبد اليمة

احيائي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15708

122041024019

محمد احمد حسين جاسم

احيائي ثانوية الرواد للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15709

122042113022

فاطمه قاسم جحيل مناحي

احيائي ثانوية التفوق للبنات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15710

182041037051

محمد محسن حسين ابراهيم

احيائي اعدادية طوز للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15711

232041252131

عبد هللا حسين صاحب حسن

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15712

112041204023

زيد محمد طه خضير

احيائي ثانوية الرشيد المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15713

122042090041

ساره ابراهيم خلف ناصر

احيائي اعدادية االزدهار للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15714

112042088028

سدود ستار جاسم عباس

احيائي ثانوية الزهراء للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15715

112041203037

ايوب عبد الستار عبد هللا احمد

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15716

262042072016

ريام قاسم سلمان خليفه

احيائي ثانوية االنتصارات للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15717

142042225097

رانيا حامد هادي سبع

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد
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احيائي ثانوية السيدية المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15719

312041070008

احمد جمال علي صالح

احيائي ثانوية برزاني المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15720

152041007092

غيث ناطق تركي مساعد

احيائي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15721

262041026043

عمر حسن علي محمود

احيائي اعدادية طه االمين للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15722

112041018015

احمد يحيى فاضل رزوقي

احيائي اعدادية تطوان للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15723

112042218086

هبة سعدون محمود اسماعيل

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15724

262041203044

عبد هللا علي حوين جليب

احيائي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15725

102041022010

أسامة احمد عبد الرحمن توفيق

احيائي اعدادية المثنى للبنين

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15726

102042221059

سرور حسن جسام حمادي

احيائي ثانوية اسوان المسائية للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15727

112041203150

فارس اركان علي عبد الحسين

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15728

142042225218

فاطمه جمعه سلمان علي

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15729

142042137020

زهراء قاسم محمد حمزه

احيائي ثانوية الحريري للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15730

242041211073

منتظر رياض حسين شمخي

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15731

142041018097

عبد هللا عماد مهدي عطيه

احيائي إعدادية الجزيرة للبنين

 307.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15732

182042276044

هيفاء فخري جاسم محمد

احيائي ثانوية دار العلوم االهلية للبنات

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15733

222041302068

محمد حيدر باسم حبيب

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15734

182042198015

رقية حسن كريم عمر

احيائي ثانوية البو هيازع للبنات

 304.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15735

262041208028

علي رزاق طعمه جبر

احيائي ثانوية النعمانية المسائية للبنين

 304.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15736

132051010044

عبد اللطيف إبراهيم رشيد حميد

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 374.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15737

162051123025

مؤمل راغب فاخر عبد هللا

تطبيقي ثانوية االلباب االهلية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15738

192051011050

عبد هللا فالح عبد هللا جاسم

تطبيقي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15739

112052110044

مروه باسم محمد فياض

تطبيقي اعدادية المصطفى للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15740

122052098034

زينب حميد خلف محمد

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15741

101951061012

محمد قصي كاظم عبد العزيز

تطبيقي ثانوية الفارابي االهلية للبنين

 410.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15742

142051030064

منتظر فارس جاسم بالسم

تطبيقي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15743

112052078003

ايات فوزي عبد العزيز محمد

تطبيقي ثانوية الزهور للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15744

102051038002

امجد ممتاز صالح سليمان

تطبيقي ثانوية الخضراء األهلية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15745

151951013046

مرتضى احمد كاظم عبد الحسن

تطبيقي اعدادية الوارثين للبنين

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15746

182051361017

عبد الكريم جاسم محمد رميض

تطبيقي ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15747

142051023024

حسين عبد المحسن حسين علي

تطبيقي إعدادية ابن رشد للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15748

132052071017

دعاء محمد سلمان عبد

تطبيقي اعدادية بلقيس للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد
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 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15749

232051260001

ادهم عبد هللا فياض علوان

تطبيقي ثانوية العراق االهلية المسائية للبنين

15750

142051013008

احمد موفق حسن علوان

تطبيقي إعدادية المروج للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15751

102051054008

يونس محمد امين سعيد

تطبيقي ثانوية االيثار االهلية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15752

142052067027

ندى عبد الحكيم عبد الواحد علي

تطبيقي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15753

122051205031

علي محسن علي احمد

تطبيقي ثانوية الطارمية المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15754

112051203140

عثمان علي عثمان حاجي

تطبيقي ثانوية العال المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15755

272051027027

سالم عادل عبد الساده عباس

تطبيقي اعدادية حسين محفوظ للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15756

162051076089

فواز حسين علي نوري

تطبيقي ثانوية االرتقاء االهلية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15757

262051205057

محمود كريم هالل حميد

تطبيقي ثانوية الزبيدية المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15758

142051019034

رضا جالل عبد حسون

تطبيقي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15759

112052215017

حوراء حسين عبد مناف رضا

تطبيقي ثانوية السماحة المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15760

122051012011

عمر عبد الرزاق طارق جاسم

تطبيقي ثانوية المستقبل للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15761

132052100035

غيداء حسين شهيد فضيح

تطبيقي ثانوية القاهرة للمتميزات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15762

152052047013

دالل عبد اللطيف عبد الرزاق اشميل

تطبيقي اعدادية الهدى للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15763

102051013002

احمد حسام طه ياسين

تطبيقي اعدادية الخضراء للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15764

142052068017

زهراء صالح حمزة عبد

تطبيقي ثانوية حطين للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15765

272052160107

زينب عباس حمزه كاظم

تطبيقي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15766

162051353204

ياسر عمار طاهر خشن

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15767

112052071028

سنر مأمون اسماعيل احمد

تطبيقي اعدادية التقى للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15768

162052226030

رحاب سالم راضي مزبان

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15769

232052115011

رسل محمد عيسى عبد الكاظم

تطبيقي اعدادية المحاويل للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15770

142051209046

علي وليد كريم حسين

تطبيقي ثانوية زيونة المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15771

112051006031

حسن عالء خليل حميد

تطبيقي اعدادية ذو الفقار للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15772

251951012140

ميثم رائد جبار أعطيه

تطبيقي اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنين

 387.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15773

162051400262

ليث يعكوب يوسف محي

تطبيقي الخارجيون

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15774

102052084003

دانيه خالد محمد عزيز

تطبيقي ثانوية الفضيلة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15775

112051200034

حسين علي جخيور عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15776

142051021107

مصطفى فراس احمد هاشم

تطبيقي اإلعدادية النظامية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15777

152051071044

جاسم سعيد عرنوص محمد

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15778

132052118038

زهراء ياس عبد الخضر قاسم

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15779

132051008004

امير صباح محيسن مخرب

تطبيقي اعدادية صالح الدين للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد
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تطبيقي إعدادية الجزيرة للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15781

122052094080

عال عمار محمد سعيد

تطبيقي اعدادية الفوز للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15782

122051400031

محمد رحيم مايع سدخان

تطبيقي الخارجيون

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15783

132052401045

هديل فؤاد كاظم حسن

تطبيقي الخارجيات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15784

102051026129

يوسف مهدي صاحب سعيد

تطبيقي اعدادية المنصور للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15785

122051031075

سجاد طالب قاسم علي

تطبيقي اعدادية العقاد للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15786

282051044019

حسين سعدون عبد العباس عليوي

تطبيقي اعدادية جعفر النقدي للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15787

132051024028

حيدر علي ذياب سرحان

تطبيقي اعدادية عكاظ للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15788

232051026027

منتظر غالب عطيه حسين

تطبيقي ثانوية العامل للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15789

142051030020

زيد محمود عوده محسن

تطبيقي اعدادية ابي عبيدة للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15790

122051025014

امير وهبي عبد الرزاق سلمان

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15791

102051006007

الحسن فواز فالح حمود

تطبيقي اعدادية المأمون للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15792

122051012018

مرتضى حسن علي محمود

تطبيقي ثانوية المستقبل للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15793

142051169001

ابراهيم محمد سلمان داود

تطبيقي اعدادية الشاكرين للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15794

162051371281

مهدي خلف رسن سايط

تطبيقي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15795

122052098047

فاطمه حيدر فيصل اطبيخ

تطبيقي اعدادية الشيماء للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15796

142052401037

مروه احمد حسين راهي

تطبيقي الخارجيات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15797

132052118019

دعاء جمال ابو عليوي محمد

تطبيقي اعدادية الفردوس للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15798

122051012007

عبد الرحمن عالء مهدي محمد

تطبيقي ثانوية المستقبل للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15799

222051363039

ميثم عظيم ثجيل جاسم

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد

15800

192021110006

عبد الرزاق محمد عواد عبد

ادبي ثانوية الخالد االهلية للبنين

 394.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15801

192021350028

باسم محمد علي جسام

ادبي ثانوية الكرمة المسائية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15802

192022369022

امنه احمد طالب حمد

ادبي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15803

192021342171

مصطفى مشعل فرحان صالح

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15804

192022146018

شيماء سالم مخلف محمد

ادبي اعدادية القائم للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15805

192022227001

استبرق ناجي عبد عباس

ادبي ثانوية الطموح للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15806

192022173012

زينب خضر غافل عبد

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15807

192022166030

صفا فرحان جرو عبد الحمد

ادبي اعدادية العرفان للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15808

192021053024

عبد المجيد باسم محمد ناصر

ادبي اعدادية الشموخ للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15809

192022234001

ايمان محمد خلف فرحان

ادبي ثانوية الرافدين للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15810

192022156039

نسرين حسين صالح محمد

ادبي اعدادية العال للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار
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 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15812

192021400096

محمد سالم مظفر حسين

ادبي خارجيون

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15813

192022369127

فاطمه سعد ياسين عطيه

ادبي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15814

192022175011

دعاء سعيد صالح خلف

ادبي اعدادية وادي العقيق للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15815

192021342046

حذيفة نهاد روضان محمد

ادبي اعدادية طارق بن زياد المسائية

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15816

192021337109

غنام جمال هالل خلف

ادبي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15817

192022173021

موده صبار محمد خلف

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15818

192021062045

ياسين محمد احمد صميط

ادبي اعدادية التقدم للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15819

192021070028

قاسم محمد عبد الوهاب رشيد

ادبي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15820

192022149003

رانيا طاهر حمادي حسين

ادبي اعدادية جنين للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15821

192021076010

عبد القادر دريد شاكر صالح

ادبي ثانوية األمين للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15822

191921351029

عثمان عبد حمود شويش

ادبي ثانوية التحرير المسائية للبنين

 407.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15823

192021069011

احمد مصطفى احمد صالح

ادبي اعدادية الرطبة المركزية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15824

192021105008

بهاء محمد علي حمد

ادبي اعدادية النعيمية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15825

192021343197

يوسف بهجت حاتم شكر

ادبي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15826

162021350005

انس باسم سالم عثمان

ادبي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15827

192021337010

احمد جمعة احمد حسين

ادبي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15828

192022189002

شهد حمد احمد عبد

ادبي اعدادية الخنساء النموذجيه للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15829

192021359032

محمد عامر نوار محمد

ادبي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15830

192021059001

أيمن مهدي صالح علي

ادبي ثانوية عمر المختار للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15831

192022182004

أمنه حميد تركي سليمان

ادبي ثانوية مؤتة للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15832

192022246024

ضحى نواف جبار حسين

ادبي اعدادية الياقوت للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15833

192021062024

عامر رافع سوعان محمد

ادبي اعدادية التقدم للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15834

192022195045

شهد محمود ياسين محمد

ادبي اعدادية االمل للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15835

192022226035

شهد رسول زيدان خلف

ادبي ثانوية االنفال للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15836

192022191032

ريم ياسين عبود حطحوط

ادبي اعدادية النهضة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15837

192021076006

صباح صالح رجب مبارك

ادبي ثانوية األمين للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15838

192021355023

محمد عبد هللا كريم عبد هللا

ادبي ثانوية هيت المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15839

192021031001

احمد حازم عطا هللا عبد

ادبي اعدادية ابن زيدون للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15840

192022152025

عبير خالد جلوب عبد

ادبي اعداديه الرطبه المركزيه للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15841

192021095005

احمد عبد الوهاب محسن مطلب

ادبي اعدادية العلم النافع للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

صفحة  511من 567
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 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

ادبي ثانوية السنابل المختلطة

15843

192021355004

احمد عبد الحكيم عامر امين

ادبي ثانوية هيت المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15844

192021070018

عبد الباسط ناجح رافع عطا هللا

ادبي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15845

192022182025

فاطمة خليل ابراهيم علي

ادبي ثانوية مؤتة للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15846

192022199023

ضحى خضير ابراهيم حسين

ادبي اعدادية حديثة للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15847

192022187015

فاطمه خالد حسن علي

ادبي ثانوية الحبانية للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15848

192022191071

نجوى علي خضير مانع

ادبي اعدادية النهضة للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15849

192022188006

ايناس محمد عبد احمد

ادبي اعدادية الفلوجة للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15850

192022246027

غصون شيخان كاظم فاضل

ادبي اعدادية الياقوت للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15851

192022179016

هجران غافل مشرف جواد

ادبي ثانوية التهذيب للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15852

192021029027

نمير اسعد محمود عبد

ادبي اعدادية العرفان للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15853

192022195040

شفاء مزهر كاظم عبيد

ادبي اعدادية االمل للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15854

192022233002

براق صهيب احمد داود

ادبي ثانوية الواحة الخضراء للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15855

102022113067

ميس ابراهيم علي خلف

ادبي اعداية المعراج للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15856

192022311012

نبأ فايز علي صالح

ادبي ثانوية االجيال المختلطة

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15857

192021356016

عبد الهادي خليف مضعن خلف

ادبي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15858

192022229053

نبأ كمال عبد حمود

ادبي اعدادية الروابط للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15859

192021289011

عمار صدام ابراهيم عالوي

ادبي ثانوية النجاح للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15860

192021359033

محمد عبد الستار ندا محمد

ادبي ثانوية البغدادي المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15861

192021400098

محمد طارق خليفه درج

ادبي خارجيون

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15862

192021123018

ياسر عبد اللطيف راضي مليك

ادبي ثانوية االنتصار للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15863

192021109001

أرشد قحطان عبد حماد

ادبي اعدادية سومر األدبية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15864

192021346048

عمر محمد كامل عبد

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15865

191922168005

افراح نجم عبد هللا عذاب

ادبي ثانوية فاطمة البرناوي للبنات

 389.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15866

192022228006

حنين ماجد عالوي متعب

ادبي ثانوية االهرام للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15867

192022188028

ضحى سامي محمد جسام

ادبي اعدادية الفلوجة للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15868

192021026027

محمد فاروق سليمان خربيط

ادبي اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15869

191922183002

اسيا فاضل جواد شيتي

ادبي ثانوية االندلس للبنات

 387.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15870

192022266004

رسل قاسم عبد هللا عليوي

ادبي ثانوية الودود للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15871

192021400048

عبد الرحيم حازم عبود محيسن

ادبي خارجيون

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15872

192021071029

عبيده بركات اسماعيل خلف

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

صفحة  512من 567
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ادبي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15874

192021346074

مرتضى فايز زبار عبد

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15875

192022229035

سجى عبد الستار جبار جاسم

ادبي اعدادية الروابط للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15876

212022147067

وفاء يوسف هالل حسوني

ادبي اعدادية الخيزران للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15877

192022195029

ريام محمد كردي عناد

ادبي اعدادية االمل للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15878

192022191069

نبأ محمد عبيد احمد

ادبي اعدادية النهضة للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15879

192022199024

عبير تأميم نجيب مهدي

ادبي اعدادية حديثة للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15880

112022401153

عذراء سمير حسين علوان

ادبي الخارجيات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15881

192022188009

حنين محمد جياد غريب

ادبي اعدادية الفلوجة للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15882

192021352027

عمر عبد ناهي عركد

ادبي ثانوية المعتصم المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15883

192021078054

محمد هوبي احمد محيسن

ادبي اعدادية األوفياء للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15884

192021358046

ياسين خضير عباس زيدان

ادبي ثانوية الصقالوية المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15885

192021028025

عبد هللا محمد سلمان داود

ادبي اعدادية الصقالوية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15886

112022104045

سجى ناظم حسن احمد

ادبي ثانوية ذات العيون للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15887

112021189034

زيد عبد سلمان ضاحي

ادبي ثانوية القرطاس االدبية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15888

192021347017

احمد محمد عبد حسان

ادبي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15889

192022183017

سوسن علي خلف جاسم

ادبي ثانوية االندلس للبنات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15890

192021071043

مصطفى خميس عبد هللا حمادي

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15891

192021289007

صالح صابر مهدي خلف

ادبي ثانوية النجاح للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15892

102021055007

بالل سعدون عبد هللا سعود

ادبي ثانوية بالل للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15893

192021070036

محمد خالد عباس علي

ادبي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15894

222021073003

ازهر رعد غالي سلطان

ادبي ثانوية اهوار الجنوب للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15895

192021096004

احمد قحطان عدنان فارس

ادبي ثانوية االندلس للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15896

192021310002

باسم محمد عبد هللا لطيف

ادبي ثانوية النيل المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15897

192022226053

هديل محمد احمد صالح

ادبي ثانوية االنفال للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15898

192021283001

احمد صبار حمود حسين

ادبي ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15899

102022141022

قدس محمد عبد هللا كردي

ادبي ثانوية ريحانة المصطفى للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15900

192021072012

محمد عارف علي سرهيد

ادبي اعدادية االنوار المحمدية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15901

192022198006

االء محمد ابراهيم العبد

ادبي اعدادية الروافد للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15902

102021400150

مروان فرحان حميد فياض

ادبي الخارجيون

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15903

192021037019

مصطفى نائب مهدي صالح

ادبي اعدادية الفجر للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار
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ادبي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15905

192021311011

نذير محمود فاضل دحل

ادبي ثانوية االجيال المختلطة

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15906

192021016008

وسام زكي جميل عفيف

ادبي ثانوية الدوالب للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15907

192021339006

صهيب مجيد حميد علي

ادبي ثانوية العراق المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15908

192021317007

عمر احمد عبيد منصور

ادبي ثانوية عمر بن الخطاب المختلطة

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15909

132021252044

زياد طارق عبد الوهاب علوان

ادبي ثانوية حطين المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15910

102021011022

ظافر احمد حمد منادي

ادبي اعدادية االسراء للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15911

112021189071

علي اسامة سعيد احمد

ادبي ثانوية القرطاس االدبية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15912

122021203023

عبد هللا عبد الستار سويدان كاظم

ادبي ثانوية االوزاعي المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15913

192022164020

فاطمه محمد محمود مخلف

ادبي ثانوية الرمادي للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15914

192021347091

طلحه عبد ابراهيم علي

ادبي ثانوية المجمع المسائي للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15915

192021337154

نامس حميد جاسم حمادي

ادبي ثانوية الهدى المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15916

192021031005

جاسم محمد صالح حسن

ادبي اعدادية ابن زيدون للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15917

132021251024

عبد الرحمن صبحي حردان مضعن

ادبي ثانوية البيضاء المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15918

192022156012

دعاء زياد خلف حسن

ادبي اعدادية العال للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15919

192021067009

جمعه طالب زويان سويد

ادبي اعدادية بروانة للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15920

112022072029

بالغ عبد الكريم جواد محمد

ادبي اعدادية البتول للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15921

192021028004

احمد علي حسن هادي

ادبي اعدادية الصقالوية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15922

102022113059

لبنى علي احمد حمادي

ادبي اعداية المعراج للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15923

192021301007

اركان عدنان داود فريح

ادبي ثانوية جبهة للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15924

192021400045

عبد الرحمن خميس حمد حسين

ادبي خارجيون

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15925

192021105023

محمد علي حمادي شلش

ادبي اعدادية النعيمية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15926

192022199003

اسيل خضير عباس شطب

ادبي اعدادية حديثة للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15927

192022229039

شهالء ابراهيم يوسف سلوم

ادبي اعدادية الروابط للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15928

142022067134

نسرين علي حمود علي

ادبي اعدادية زرقاء اليمامة للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15929

192022191053

عذراء احمد توفيق حمد

ادبي اعدادية النهضة للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15930

112021166012

صدام طالب سلمان داود

ادبي ثانوية خير االنام المختلطة

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15931

112022101005

امنة خضير عباس حمد

ادبي اعدادية المستقبل للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15932

112022119014

شهد عبد الرحمن حمادي سلمان

ادبي ثانوية البارئ للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15933

232021014002

احمد احسان احمد جبر

ادبي اعدادية البيان للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15934

112021201020

سجاد محسن ارحيم عبد الرضا

ادبي ثانوية المحمودية المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

صفحة  514من 567
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 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15935

252021211048

مقتدى مازن كريم عبد علي

ادبي اعدادية القادسية للبنين

15936

272022141057

فاطمه محمد عبيد جبار

ادبي ثانوية المستنصرية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15937

192022371056

لميا محمود عويد علي

ادبي ثانوية القائم المسائية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15938

212022094027

شهد سعد حسين اليج

ادبي ثانوية العدنانية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15939

232022108020

زينب عباس عبد كاظم

ادبي اعدادية الزرقاء للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15940

272021044115

محمد مقداد عمار مهدي

ادبي اعدادية ابن السكيت للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15941

232021058012

حسين حاتم علي عبد الرضا

ادبي ثانوية مهدي البصير للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15942

192021358006

ايمن ثامر محمود ابراهيم

ادبي ثانوية الصقالوية المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15943

232021253017

أمير فاضل خلف سودي

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15944

222022157014

تبارك رحمن عبد جابر

ادبي اعدادية الوركاء للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15945

292022058028

فاطمه سامي حسين بدر

ادبي اعدادية الوفاء للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15946

222022420003

زينب عبد المحسن حامد احمد

ادبي ثانوية المعارف االهلية للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15947

102021203047

علي رعد فالح مهدي

ادبي ثانوية الزهاوي المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15948

222022106004

أنوار حميد خلف حمدي

ادبي اعدادية تونس للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15949

162022217084

فاطمة علي احمد صالح

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15950

102021017041

علي مهدي ياسين احمد

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15951

162021136005

حسن احمد راضي جاسم

ادبي اعدادية الحشد المقدس للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15952

112021052031

رسول وسام محمد جابر

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15953

142021024329

نور الدين محمد كاطع محسن

ادبي إعدادية بشار بن برد للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15954

192022195005

اشجان عماد محمد جاسم

ادبي اعدادية االمل للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15955

192022195023

رقيه حسن محمود حسن

ادبي اعدادية االمل للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15956

262022107006

دعاء صالل ثجيل يونس

ادبي اعدادية الحي للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15957

132021252133

مصطفى احمد غياض سداوي

ادبي ثانوية حطين المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15958

222021047161

ياسر عبد المحسن محمد محسن

ادبي اعدادية المختار للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15959

252021122079

شاهين حميد عباس حسين

ادبي اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسية

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15960

162021358019

حسين طالب مكي طاهر

ادبي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15961

192021346078

مصطفى أحمد سليمان نايل

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15962

162021359006

جعفر صادق حسين غلوم

ادبي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15963

102021160004

ادهم يونس عوض عباس

ادبي اعدادية ابراهيم الخليل المختلطة

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15964

112021204005

احمد ثامر رشيد محمد

ادبي ثانوية الرشيد المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15965

262022103017

ساره مرزوك فنيخر رغيف

ادبي اعدادية الزاكيات للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

صفحة  515من 567
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 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15967

102021400083

علي جمال علي عبد

ادبي الخارجيون

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15968

292022066021

زهراء ستار هاني ردام

ادبي ثانوية خديجة للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15969

142021167006

جعفر اياد محمد قاسم

ادبي ثانوية الصفاء للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15970

162021050025

محمد ابراهيم هاشم محمد

ادبي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15971

242021044018

مرتضى قاسم محسن عبد

ادبي ثانوية بغداد األهلية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15972

242021168009

عبد الهادي رياض محمد مطلق

ادبي ثانوية ن والقلم االهلية المختلطة

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15973

212022094002

اساور اسماعيل فاضل علي

ادبي ثانوية العدنانية للبنات

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15974

212021065069

محمد رائد حسين كاظم

ادبي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15975

112022084139

مروة حاكم جبار مطر

ادبي اعدادية حماة للبنات

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15976

132021033002

جاسم ياسر جاسم محمد

ادبي ثانوية الفسطاط للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15977

132022401148

فاطمة وليد وهيب كاظم

ادبي الخارجيات

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15978

192021356009

جاسم محمد حمود حسين

ادبي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15979

162022237014

دنيا محمد عبد االمير محمد

ادبي اعدادية العروبة للبنات

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15980

242021400008

احمد فاضل جياد حسين

ادبي الخارجيون

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15981

142021019129

عمر طالب كريم حمدان

ادبي إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15982

192022369120

علياء جاسم محمد شهاب

ادبي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15983

232022092055

فاطمه مهدي عبيد حاجم

ادبي اعدادية طليطلة للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15984

242022102061

ضحى عالوي حسين عنون

ادبي اعدادية السنية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15985

192022369164

نور ضياء شمسي خضير

ادبي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15986

212022094048

هاجر اكريم ابراهيم سعلو

ادبي ثانوية العدنانية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15987

272022108047

نور الهدى عالء عبد الرسول علوان

ادبي ثانوية شهداء مؤتة للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15988

192022241022

هاجر ليث حمد رشيد

ادبي ثانوية الوفاء للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15989

191921296003

حسين علي عبيد خلف

ادبي ثانوية االزهر المختلطة

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15990

241921212026

نبيل محمد غالي يوسف

ادبي ثانوية الصالحية المسائية للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15991

261921030019

مرتجى خليل مسعود جاسم

ادبي اعدادية التنمية للبنين

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15992

102021010012

طه عمار كنعان احمد

ادبي اعدادية الشيخ ضاري للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15993

212022153045

مروه جواد كاظم احمد

ادبي ثانوية االمال للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15994

102021160034

علي مالك عباس كاظم

ادبي اعدادية ابراهيم الخليل المختلطة

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15995

192021364052

ياسين خليل خلف نجاد

ادبي ثانوية النساف المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15996

262021021018

علي عامر يعقوب مراد

ادبي اعدادية بدرة للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

صفحة  516من 567
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15997
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الفرع

المدرسة
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 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15998

242021208017

رسول جبار درويش حسون

ادبي ثانوية عفك المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

15999

192021358020

عبد القادر عباس عبد هللا عليوي

ادبي ثانوية الصقالوية المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16000

102022120051

مريم ياسر خضير ياسين

ادبي اعدادية اجنادين للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16001

102021041037

عبد الستار محمود ثروي عاشور

ادبي اعدادية الرضوانية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16002

231921161014

عبد هللا حسن صوين حمد

ادبي ثانوية عرفات المختلطة

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16003

112021052021

حسن يحيى شهيد محمد

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16004

262021047036

حسن فالح نصيف غركان

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16005

232022145036

نور الهدى محمد حمزه حسين

ادبي اعدادية امنة الصدر للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16006

202021259212

محمد عادل هاشم أمين

ادبي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16007

192022191060

مريم سداد عواد حميد

ادبي اعدادية النهضة للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16008

102021066011

انس رحمان محمد حسن

ادبي ثانوية دار السالم للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16009

192022181003

عائشه محمد حميد زيدان

ادبي ثانوية فاطمة الزهراء للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16010

191921339008

جمال خلف فيصل علي

ادبي ثانوية العراق المسائية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16011

162021067023

محمد شاكر مسير كريم

ادبي ثانوية دار السالم االهلية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16012

192022162016

رفاه صالح محمد مضعن

ادبي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16013

112021400085

علي فالح جاسم محمد

ادبي الخارجيون

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16014

112021182006

علي حامد جالب علك

ادبي ثانوية الفارابي االهلية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16015

112021206058

محمد قحطان جياد عبد الحسين

ادبي ثانوية النيل المسائية للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16016

122021047061

زين العابدين حسام نعمة عجيل

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16017

222022143033

نورهان عمار محسن خفي

ادبي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16018

262021005038

عباس عماد ناجي خلف

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16019

162022219028

زهور عبد عبد هللا حسين

ادبي اعدادية رفح للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16020

192021356026

محمد حمد جاسم محمد

ادبي ثانوية الكرابلة المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16021

262022076008

زهراء زهير رحمان حسين

ادبي ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16022

112021189018

اوس كمال احمد شالل

ادبي ثانوية القرطاس االدبية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16023

252021158014

زيد عدي عطشان محمد

ادبي ثانوية الفلك المسائية للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16024

192022370089

ميساء محمد فندي خضر

ادبي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16025

191921062026

عمر احمد عبد هللا احمد

ادبي اعدادية التقدم للبنين

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16026

282021151008

احمد رمضان موسى قاسم

ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16027

242021040053

مصطفى خوام خميس شنشول

ادبي ثانوية الكندي للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

صفحة  517من 567
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 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16028

192021346058

محمد خلف ابراهيم مطر

ادبي ثانوية الخالدية المسائية

16029

242021013006

جعفر لفته ناصر شناوة

ادبي اعدادية فلسطين للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16030

142021015083

علي محمد علي محمد

ادبي إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16031

182021316007

محمد عباس رشيد صالح

ادبي ثانوية الثرثار المختلطة

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16032

142021211065

محمد ستار سلمان جناني

ادبي ثانوية المهند المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16033

132021017058

عباس وليد لطيف جاسم

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16034

102021066038

محمد صالح حسن حسين

ادبي ثانوية دار السالم للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16035

222021028016

حسن ناظر صيوان حاشوش

ادبي اعدادية الرفاعي للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16036

262021056147

وعد عويد خريوت فليو

ادبي اعدادية الموفقية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16037

192021020002

احمد يونس مجيد حمدان

ادبي اعدادية الحقالنية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16038

112021189004

ابراهيم يوسف محسن زيدان

ادبي ثانوية القرطاس االدبية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16039

192022182022

طيبة صباح عبد هللا محيسن

ادبي ثانوية مؤتة للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16040

212021274086

محمد حسين علي مطشر

ادبي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16041

292021150045

ضيف ناظم نعيم حمد

ادبي ثانوية المنار المسائية

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16042

212021038010

احمد لطيف كامل محمد

ادبي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16043

292022066005

بنين حميد عاصي خماس

ادبي ثانوية خديجة للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16044

122021021008

يوسف طالل كاظم عبيد

ادبي ثانوية اكد للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16045

262022079015

رسل باسم محمد فزع

ادبي اعدادية عبير العراق للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16046

162022172043

سكينه حسن سلمان خليفه

ادبي اعدادية الفواطم للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16047

102021016031

علي رحيم علي حسون

ادبي اعدادية اليمن للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16048

192021343013

احمد امجد عبد الكريم توفيق

ادبي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16049

102021041057

مصطفى جمال خضير حسين

ادبي اعدادية الرضوانية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

ادبي اعدادية الحدباء المركزية للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16050

251922086087

رسل كريم هاشم راضي

16051

192041046006

انس شاكر لطيف خلف

احيائي ثانوية الحبانية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16052

192042314005

فاطمة مختار حسين عبدهللا

احيائي ثانوية الكويت االولى للبنين

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16053

192042246073

صفا محمد عبدهللا فياض

احيائي اعدادية الياقوت للبنات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16054

191941069021

عمر عايش حمود عبيد

احيائي اعدادية الرطبة المركزية للبنين

 424.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16055

192042371116

هيام خالد حميد شاكر

احيائي ثانوية القائم المسائية للبنات

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16056

191942267062

وسن عبد اللطيف رجه عمر

احيائي ثانوية الزهراء للبنات

 411.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16057

192041400031

عمر يونس حميد جواد

احيائي خارجيون

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16058

192042146014

ايه احمد عطا هللا فيحان

احيائي اعدادية القائم للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار
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احيائي اعدادية المركزية للبنين في الفلوجة

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16060

192042166076

نبأ حميد جسام محمد

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16061

192042194087

مها محمود جاسم جلعوط

احيائي اعدادية الوثبة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16062

192042218020

لينه جمال فرعون جراد

احيائي ثانوية الفوز المبين للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16063

192042192012

حنان حمود عباس عيسى

احيائي ثانوية الحرية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16064

192042166030

رسل محمد عبود جاسم

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16065

192042195043

رنا سليمان عباس عبيد

احيائي اعدادية االمل للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16066

192041343033

احمد ماجد حميد صكر

احيائي اعدادية الفلوجة المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16067

192042195118

هند صالح عيدان علي

احيائي اعدادية االمل للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16068

192042188084

شهد محمد عبدالقادر خليل

احيائي اعدادية الفلوجة للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16069

192042145009

جمانه حسن محسن ثامر

احيائي ثانوية راوة للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16070

192042385018

مريم هيثم عياش زعيتر

احيائي ثانوية حارسة القران للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16071

192041043036

مصطفى محمد علي عبطان

احيائي اعدادية غرناطة للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16072

192042156091

هبه فاضل ناجح فندي

احيائي اعدادية العال للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16073

192042229026

حنين باسم محمد مظلوم

احيائي اعدادية الروابط للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16074

192042195102

نبأ عبد هللا عبود هوير

احيائي اعدادية االمل للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16075

192042370214

مريم عامر ستوري ابراهيم

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16076

192042166073

ميساء حميد حسين علي

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16077

312042054014

رغد شعالن عطية محمود

احيائي ثانوية التعايش للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16078

322042066034

سلوى فواز حامد نايف

احيائي ثانوية الزهراء المسائية للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16079

192042229043

رقيه كامل ممدوح عبدهللا

احيائي اعدادية الروابط للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16080

192042182026

ورود عبدالحميد مجباس نجاد

احيائي ثانوية مؤتة للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16081

192041071005

احمد علي حسين راشد

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16082

192042166005

اماني علي سامي فرحان

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16083

222042311108

ختام حسون عباس علوان

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16084

192042369162

رواء حماد حمد مخلف

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16085

192042166050

شهباء علي عبود عليوي

احيائي اعدادية العرفان للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16086

322042020057

هبه حيدر عبد هللا شالل

احيائي ثانوية كرميان للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16087

192042241015

ايه نهاد جاسم محمد

احيائي ثانوية الوفاء للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16088

192041021052

محمد عبد السالم طالب رشيد

احيائي اعدادية عنة للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16089

192042401026

رنيم سعدون حامد عبد هللا

احيائي خارجيات

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار
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 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16090

192041340036

صكر محمد كهر غافل

احيائي ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنين

16091

192042229114

وئام خميس دحام خضير

احيائي اعدادية الروابط للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16092

192042370270

هند باسم محمد عبد

احيائي اعدادية الرمادي المسائية للبنات

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16093

192042261029

لمياء رشيد محمد طراد

احيائي ثانوية السويس للبنات

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16094

112042218060

عنقاء مدين خلف عساف

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16095

192041284009

صكر بعث حمدهللا صايل

احيائي ثانوية السنابل المختلطة

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16096

192042369351

نبأ اسعد عبود احمد

احيائي أعدادية المآذن المسائية للبنات

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16097

192042191103

غفران احمد جاسم صجم

احيائي اعدادية النهضة للبنات

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16098

192042177018

ساريه جسام محمد حسين

احيائي ثانوية سد حديثة للبنات

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16099

192041011145

يوسف عبد القادر فرج سعود

احيائي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16100

192042191118

مريم شاكر تركي احمد

احيائي اعدادية النهضة للبنات

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16101

192041125016

عبد العزيز هيثم اسماعيل سلمان

احيائي ثانوية الفراهيدي االهلية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16102

192051029009

علي عبد الناصر كامل محمد

تطبيقي اعدادية العرفان للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16103

192052189008

رشا ظافر عبداالله احمد

تطبيقي اعدادية الخنساء النموذجيه للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16104

192052194022

نور عبد عفر سالم

تطبيقي اعدادية الوثبة للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16105

192052162012

سبأ عماد زعيان مصلح

تطبيقي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16106

192052159017

نبأ علي رجب شاحوذ

تطبيقي ثانوية االمام العادل للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16107

102051022053

ليث حسن علي عبد

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16108

192051060018

عبد هللا فيصل سويد فاضل

تطبيقي اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16109

192051070054

فيض هللا سعد محمد كريدي

تطبيقي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16110

192052145009

شهد عماد هاشم عايد

تطبيقي ثانوية راوة للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16111

192052183029

ملكيه علي خلف جاسم

تطبيقي ثانوية االندلس للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16112

192051013026

عبد العزيز سامي خضير عدوان

تطبيقي اعدادية الفارس العربي للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16113

162051365209

مصطفى شكر محمود عبد الحميد

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16114

192052183030

نغم طه عايد فياض

تطبيقي ثانوية االندلس للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16115

192052196008

تغريد منصور جاسم شهاب

تطبيقي اعدادية هيت للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16116

192051017028

همام فائق باتع فرحان

تطبيقي اعدادية كبيسة للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16117

192052156016

نور الهدى سعد محمود حسن

تطبيقي اعدادية العال للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16118

102052109016

رغد خليل ابراهيم داود

تطبيقي اعدادية محمد مهدي البصير للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16119

192052401001

آيه محمد علي حرج

تطبيقي خارجيات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16120

192051012009

احمد صادق عكله داود

تطبيقي اعدادية الرصافي للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار
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 315.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16122

182052374020

سارة فراس شامل محمود

تطبيقي ثانوية سامراء المسائية للبنات

 313.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16123

192051070002

ابراهيم متعب ضحوي فياض

تطبيقي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16124

102052120025

ساره عمار محمد حمودي

تطبيقي اعدادية اجنادين للبنات

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16125

192051070017

خطاب عمر نجم عبد هللا

تطبيقي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنين

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16126

192051030004

احمد عفتان حميد حمد

تطبيقي ثانوية البغدادي للبنين

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار

16127

212022177041

هديل احمد هاشم كاظم

ادبي ثانوية الرواسي للبنات

 392.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16128

212022105023

عال عادل اسماعيل مجيد

ادبي ثانوية فاطمة للبنات

 375.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16129

212022136009

ايناس حاتم ابراهيم حومد

ادبي اعدادية التحرير للبنات

 371.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16130

212022234010

كوثر مهدي عبد محمد

ادبي ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطة

 368.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16131

212021010035

علي سلمان حايف عبدهللا

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16132

212022218009

ريام وديع احمد يوسف

ادبي ثانوية النسائي المختلطة

 361.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16133

212022202006

عذراء مهدي داود يوسف

ادبي ثانوية العالمة اآللوسي المختلطة

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16134

212021063017

سجاد عباس حكمان رشيد

ادبي اعدادية الغد المشرق للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16135

212022137011

رونق صبيح عبد عباس

ادبي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16136

212021054044

محمد عبد الكريم ناصر حسين

ادبي اعدادية القرطبي للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16137

312021003021

مصطفى اياد زينل احمد

ادبي ثانوية سيوان للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16138

212021005052

يوسف سكران محمود رويشد

ادبي اعدادية المعارف للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16139

212022064001

براء نزار مجيد جليل

ادبي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16140

212021077147

محمد عباس فاضل احمد

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16141

212021023014

جنيد رعد شكر محمود

ادبي اعدادية الفلق للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16142

212021064008

خضر مقداد خضر الياس

ادبي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16143

212022141004

ايمان مهدي صالح قادر

ادبي اعدادية بابل للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16144

212021262016

كرار عامر هادي كرجي

ادبي ثانوية الهداية المختلطة

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16145

212022140006

اسماء صالح حسين احمد

ادبي اعدادية المقدادية للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16146

212021077170

مهدي رباح عبد المهدي صابر

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16147

212022241001

امواج قحطان مبارك حميد

ادبي ثانوية الخرطوم المختلطة

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16148

212021023053

محمد صبحي خميس جنيد

ادبي اعدادية الفلق للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16149

212022116018

ضحى محمد عبد حسين

ادبي اعدادية البينات للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16150

212021223012

حيدر كامل حسن علي

ادبي اعدادية شهداء زنبور المختلطة

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16151

212022155049

زهراء قاسم كاظم ذياب

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
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 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16152

212022104021

عذراء زهير اسماعيل عباس

ادبي ثانوية قزانية للبنات

16153

182022231002

زهراء حسين جواد كاظم

ادبي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16154

212022292024

سرى مضر يونس سعود

ادبي ثانوية االماني المسائية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16155

212022233006

ضحى قيس صعب عجرش

ادبي ثانوية رسل الرحمة المختلطة

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16156

212022203004

براء علي جار هللا هاشم

ادبي ثانوية البهاء المختلطة

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16157

212021077040

حسين مشتاق شكر محمود

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16158

212022123025

نوره محمد شوكت ابراهيم

ادبي ثانوية سارة للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16159

212022159006

بشرى باسم كريم محمد علي

ادبي ثانوية الطائف للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16160

212021274009

انور عداي مهدي شفيق

ادبي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16161

212022293006

حوراء سالم ابراهيم احمد

ادبي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16162

212022098002

أيثار عبد الواحد سلمان حسين

ادبي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16163

212021216013

علي حسين جياد ذياب

ادبي ثانوية البوادي المختلطة

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16164

212022093023

سرى محمد حسين علي

ادبي اعدادية البراءة للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16165

212021014074

محمد علي حيدر عبد هللا

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16166

212022091075

ورود نوري عبود فاضل

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16167

212021030047

مصطفى منذر محمود كاظم

ادبي اعدادية الوجيهية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16168

212022158026

علياء صالح علي فياض

ادبي ثانوية المروة للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16169

212021074033

سليمان علي احمد محمود

ادبي اعدادية بيخال للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16170

212022140064

طيبه حازم حسن علي

ادبي اعدادية المقدادية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16171

212022094007

ايه علي عباس علوي

ادبي ثانوية العدنانية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16172

212021204002

ابراهيم علي شهاب احمد

ادبي ثانوية نزار المختلطة

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16173

212022103011

بصائر يعكوب حاتم احمد

ادبي اعدادية المنتهى للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16174

212022247001

أزهار حسين حميد عباس

ادبي ثانوية الغيث المختلطة

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16175

212021067018

عدنان موسى سلمان طالب

ادبي ثانوية البطوله للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16176

212021051037

يوسف عباس رشيد سعد

ادبي ثانوية المغيرة للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16177

212021018006

حاتم محمد مهدي خضير

ادبي اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16178

212021255012

موسى ظاهر حسن عبد هللا

ادبي ثانوية المسجد االقصى المختلطة

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16179

212022354003

مريم محمود احمد ابراهيم

ادبي ثانوية الربوع الخضراء المختلطة

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16180

212021052049

هيثم فرحان احمد خلف

ادبي اعدادية االمام الزهري للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16181

212021012005

احمد سمير عامر ابراهيم

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16182

212021067001

ابراهيم سالم ابراهيم يوسف

ادبي ثانوية البطوله للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
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16183

212022146053

مريم محمد عدنان جعفر

ادبي ثانوية الروابي للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16184

212021065029

خالد غسان عبد الحافظ جاسم

ادبي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16185

212021042013

حيدر احمد عباس علوان

ادبي ثانوية طالب الزيدي للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16186

212021202002

احمد رحمن داود بكه

ادبي ثانوية العالمة اآللوسي المختلطة

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16187

212022260002

فاطمه ضاري خميس عيال

ادبي ثانوية ام الكتاب المختلطة

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16188

212022121035

شيماء محي صالح مهدي

ادبي اعدادية ام حبيبة للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16189

182021353005

حسين جواد كاظم اسعد

ادبي ثانوية الصقور المسائية المختلطة

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16190

212022140024

تبارك محمد حسب هللا خليفه

ادبي اعدادية المقدادية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16191

212022115019

شروق عبد كريم محمد

ادبي ثانوية الحداثة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16192

212021274042

صفاء حسن عباس حسين

ادبي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16193

212022091026

رنده اركان حسن سلمان

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16194

212021077081

عبد هللا محمد لطيف سلمان

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16195

212021074086

محمد هالل عطيه منصور

ادبي اعدادية بيخال للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16196

212021015024

علي عباس فاضل عبد الهادي

ادبي ثانوية ابن الفارض للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16197

212021064014

عبد الرحمن حسين علي صالح

ادبي اعدادية يوسف الصديق المختلطة

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16198

212022120010

زينب حسين حسن رحيم

ادبي ثانوية البحيرة للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16199

212021278055

صهيب مثنى طالب اسماعيل

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16200

212021012080

محمد قيس ابراهيم منشد

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16201

212021237014

عبد مندوب حمدان شاهد

ادبي ثانوية الهاشمية المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16202

212021218008

علي احمد مجيد حميد

ادبي ثانوية النسائي المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16203

212022221013

لقاء وليد خضير مهدي

ادبي ثانوية الزمخشري المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16204

212022221002

ايمان غانم موسى حسين

ادبي ثانوية الزمخشري المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16205

212022153047

منى خالد خليل ابراهيم

ادبي ثانوية االمال للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16206

212021025025

عبد الحسن محمد احمد حسن

ادبي اعدادية ميثم التمار للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16207

212022097049

سبأ سالم كاظم جباره

ادبي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16208

212022226013

رانيا محمود سلمان سالم

ادبي اعدادية المتنبي المختلطة

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16209

212022151015

ختام صكبان عواد غيدان

ادبي ثانوية تل الزعتر للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16210

232021253004

أحمد علي حميد مجيد

ادبي ثانوية المحاويل المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16211

212021012016

بالل محمد عبد الوهاب جاسم

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16212

212021010058

محمد مثنى عبد بريسم

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16213

212021244017

مصطفى خليل ابراهيم محمد

ادبي ثانوية الحكماء المختلطة

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
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16214

212021042041

مهدي رشيد عيسى عباس

ادبي ثانوية طالب الزيدي للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16215

212021248030

محمد فالح مسير مهدي

ادبي اعدادية سراجق المختلطة

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16216

212021265008

علي نهاد علي حسين

ادبي ثانوية االحسان المختلطة

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16217

212022098030

صفا حازم مجيد حميد

ادبي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16218

212021012043

سعد مجبل حسن خضير

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16219

212022123007

حوراء غانم حمو شمام

ادبي ثانوية سارة للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16220

212021022022

كرار بهلول كريم احمد

ادبي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16221

212021278109

محمد جالل عبد الرزاق عباس

ادبي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16222

212021048018

علي قحطان احمد مهدي

ادبي ثانوية دمشق للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16223

211921210004

محمد حسين علي جاسم

ادبي ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطة

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16224

212021018021

عباس ابراهيم كاظم محمد

ادبي اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16225

212021077064

صقر ليث فهد علي

ادبي اعدادية الرواد للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16226

212021001058

مرتضى علي حسين نصيف

ادبي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16227

212021221011

وليد خلدون كامل خضير

ادبي ثانوية الزمخشري المختلطة

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16228

212022291011

تبارك نبيل شوكت حمدي

ادبي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16229

212021237005

دحام عامر محمد سلمان

ادبي ثانوية الهاشمية المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16230

212021007013

جعفر عباس جدعان نصار

ادبي اعدادية بلدروز للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16231

212021219005

صباح سامي صباح كاظم

ادبي ثانوية الدستور المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16232

212021204016

محمد عزيز مصلح لطيف

ادبي ثانوية نزار المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16233

212022290026

نبأ علي محمود احمد

ادبي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16234

212021263004

اسامة عبد القادر عبد هللا عباس

ادبي ثانوية لقمان الحكيم المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16235

212021052034

كاظم جاسم جابر توفيق

ادبي اعدادية االمام الزهري للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16236

212022155094

نغم سعد حسين عبد

ادبي اعدادية زينب الكبرى للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16237

212021275046

عبد هللا صاحب عبد الرحمن حمود

ادبي ثانوية الفضائل المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16238

212021400029

حامد علي عواد مرعي

ادبي الخارجيون

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16239

212022290028

نوره صفاء جاسم محمد

ادبي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16240

212021023023

رامي رائد صالح مزعل

ادبي اعدادية الفلق للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16241

142042101008

آيه محمد حميد شلغيم

احيائي ثانوية الصمود للبنات

 391.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16242

212042260006

رقيه طالب عباس عبد

احيائي ثانوية ام الكتاب المختلطة

 380.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16243

212042132016

ريام سعد نهد عزيز

احيائي ثانوية المودة للبنات

 378.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16244

212042121164

ليلى جمعة موسى مراد

احيائي اعدادية ام حبيبة للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
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 360.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16245

212042092109

نورا خليل ميرزا غالم

احيائي اعدادية الزيتونة للبنات

16246

212041282003

ابراهيم يوسف ابراهيم شالل

احيائي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16247

212042294079

رغد عامر رحيم حسوني

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16248

212041031027

عمار صالح عارف عباس

احيائي اعدادية ابي الضيفان للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16249

212041023008

اسامة خالد يحيى محمد

احيائي اعدادية الفلق للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16250

212042267007

سميه طه جبار عليوي

احيائي ثانوية ابي الخصيب المختلطة

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16251

212042093050

زينب محمد نصيف جاسم

احيائي اعدادية البراءة للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16252

212042121057

حمدية عاصي موسى مراد

احيائي اعدادية ام حبيبة للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16253

212042099139

هاجر حسين خليل ناصر

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16254

212042174007

تبارك صالح حسن حمد

احيائي ثانوية سما ديالى االهلية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16255

212041272139

عبد الرحمن صالح علوان حسين

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16256

212041065007

احمد طه علوان خميس

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16257

212041034107

منتظر رعد اسماعيل صادق

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16258

212042134056

سبأ عمر سالم عبد العزيز

احيائي ثانوية ليلى االخيلية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16259

212042185045

سرى هيثم صبحي صادق

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16260

212042156032

زهراء قاسم عزاوي محمد

احيائي اعدادية فدك للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16261

212041272264

مصطفى حسن عبد هللا حسين

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16262

212041004003

احمد ابراهيم جميل محمود

احيائي اعدادية المركزية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16263

212042185023

رغد عبد االمير علي مطلك

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16264

212041065041

رياض عدنان شاكر حسن

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16265

212041022015

بالل صالح ادهم فتح هللا

احيائي اعدادية الشهيد خليل للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16266

182042159007

طيبة سلطان هادي حسين

احيائي ثانوية الحاتمية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16267

212042291075

شيماء سعد كاظم خميس

احيائي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16268

212041400042

صالح رائد صالح حسن

احيائي الخارجيون

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16269

212042170032

حنين اسعد محمد عبد هللا

احيائي اعدادية ورثة االنبياء للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16270

212042043016

زهراء حامد جاسم تايه

احيائي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16271

212042138136

لبنى عماد نجم عبد هللا

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16272

212041023057

علي خالد يحيى محمد

احيائي اعدادية الفلق للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16273

212041282130

وعد عبد السالم خميس جدوع

احيائي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16274

212042175020

سجود اسماعيل عباس خضير

احيائي ثانوية الفتاة للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16275

212041005100

علي طالب عرنوص فليح

احيائي اعدادية المعارف للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة
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 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16276

212042294203

نور ناظم هادي سلمان

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

16277

212042122014

ربيعة تحسين عبد الهادي عبد الحسين

احيائي ثانوية الحمائم للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16278

212041010013

اوس تركي جاسم حبيب

احيائي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16279

212041062010

امير نوري خميس جاسم

احيائي ثانوية اول حزيران للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16280

212042110021

تبارك مؤيد علي حميد

احيائي اعدادية القدس للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16281

212041037032

محمد اسماعيل داود جاسم

احيائي اعدادية ابن الرومية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16282

212042185038

زينب طارق خميس قدوري

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16283

212042091145

مريم غازي اسود هزاع

احيائي اعدادية تماضر للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16284

212042293024

دعاء خضير فرمان عسكر

احيائي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16285

212042123044

غفران ياسين دايس حنيتر

احيائي ثانوية سارة للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16286

211942137110

فاطمه محمود عبد هللا اسيود

احيائي اعدادية رسالة االسالم للبنات

 388.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16287

212042401038

رؤى ثامر عبدعلي احمد

احيائي الخارجيات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16288

212042145159

هدى عباس لطيف جبار

احيائي اعدادية النبوة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16289

212042292084

منال يونس حميد جاسم

احيائي ثانوية االماني المسائية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16290

212042098100

زينب حسن شاكر احميد

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16291

212042123009

اسماء صفاء عز الدين بدر

احيائي ثانوية سارة للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16292

212042157044

شهد علي فرحان حسين

احيائي ثانوية السرمد للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16293

212042138118

طيبة ميثاق مال هللا زيدان

احيائي اعدادية الزهراء للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16294

212042291006

امل علي حسون جسام

احيائي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16295

212042119022

ساره سامي فرحان علوان

احيائي ثانوية االقتدار للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16296

212042290041

رسل احمد عدنان مرزا

احيائي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16297

212041400061

علي نصيف جاسم اسماعيل

احيائي الخارجيون

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16298

212042099082

صابرين ابراهيم محمد كاظم

احيائي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16299

212042140258

هديل داود سلمان محجوب

احيائي اعدادية المقدادية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16300

212042126046

طيبة احمد محمد قيس

احيائي ثانوية الزمر للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16301

212042103062

مريم خضير علي جليل

احيائي اعدادية المنتهى للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16302

212041045014

محمد جاسم محمد مهدي

احيائي ثانوية االجيال االهلية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16303

212042043031

مواهب محمد متعب سلوم

احيائي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16304

212042098121

سجى عامر فاضل عباس

احيائي اعدادية ثويبة االسلمية للبنات

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16305

212042094055

رنا شاكر محمود حميد

احيائي ثانوية العدنانية للبنات

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16306

212041065132

مهيمن محمد عاشور جمعة

احيائي اعدادية اولى القبلتين للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

صفحة  526من 567
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 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16308

212041023017

بكر مهدي خليل ناصر

احيائي اعدادية الفلق للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16309

212042118031

شهد عالء عباس كاظم

احيائي اعدادية زينب الهاللية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16310

212042094105

عذراء حامد طه حميد

احيائي ثانوية العدنانية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16311

212042291027

تبارك مازن حاتم عبود

احيائي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16312

212042185063

مريم باسم قاسم سبع

احيائي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16313

212042290071

شيالن سامان عمر حسين

احيائي ثانوية رزكاري المسائية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16314

212042097101

فردوس لطيف حميد علي

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 314.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16315

212042260012

ميساء خوام حسين حسن

احيائي ثانوية ام الكتاب المختلطة

 312.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16316

212042148067

ماجده رافع عبد المنعم عبد الجبار

احيائي ثانوية الفراقد للبنات

 311.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16317

212042121118

سحر ناظم هادي سلمان

احيائي اعدادية ام حبيبة للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16318

212042097098

فاطمه علي حسين علي

احيائي اعدادية جويرية بنت الحارث للبنات

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16319

212041272102

رسول حسين علي مهدي

احيائي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16320

212042158033

عائشه ناظر حمدي احمد

احيائي ثانوية المروة للبنات

 308.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16321

212041034086

محمد احمد عبد الخالق مجيد

احيائي اعدادية مندلي للبنين

 306.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16322

212042257022

نبأ منذر يوسف طه

احيائي ثانوية محمد الجواد المختلطة

 305.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16323

212042291113

نور زيد عبد هللا علي

احيائي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 303.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16324

212051017028

محمد صفاء جامل حسين

تطبيقي اعدادية اسد هللا للبنين

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16325

212051003026

طه عمار جبار خميس

تطبيقي اعدادية الشريف الرضي للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16326

212051005014

عبد هللا احمد داود سلمان

تطبيقي اعدادية المعارف للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16327

212051274004

احمد رائد خليل جوده

تطبيقي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16328

212051274018

حسن هادي مطشر علي

تطبيقي ثانوية بطل خيبر المسائية للبنين

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16329

212052099009

عال خليل ابراهيم شكر

تطبيقي اعدادية آمنه بنت وهب للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16330

212051272053

سرمد مهدي صالح صاحب

تطبيقي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16331

212051001019

محمد ناظم جدوع كاظم

تطبيقي اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16332

212052231007

ضحى مقداد شعالن حسن

تطبيقي ثانوية احمد شوقي المختلطة

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16333

212051023050

يحيى لؤي يحيى حمودي

تطبيقي اعدادية الفلق للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16334

212052291013

ضحى نجم عبد حسين

تطبيقي ثانوية بعقوبة المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16335

322051011011

سيف سعد بدر عيسى

تطبيقي ثانوية النصر النموذجية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16336

212051007047

محمد حازم محمد عبد الحميد

تطبيقي اعدادية بلدروز للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16337

212051282026

عثمان عدنان محمود عبداد

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

صفحة  527من 567
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 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

تطبيقي اعدادية العراقية للبنات

16339

212051282038

محمد اسعد مصطفى سبع

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16340

212051273011

جاسم محمد عبد الحسن عبد الكريم

تطبيقي اعدادية امين االمة المسائية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16341

212051014090

مال هللا منعم مال هللا احمد

تطبيقي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة

16342

262021400065

محمد وحيد كاظم سمير

ادبي الخارجيون

 375.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16343

262021043026

محمد عالء نعمه صكب

ادبي اعدادية االمام الرضا ع للبنين

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16344

262022093014

بلسم فرحان ريس وشام

ادبي اعدادية الموفقية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16345

262021008009

حسين علي محسن ناصر

ادبي اعدادية النعيم للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16346

262022123005

اسيل ابراهيم نجم عبد هللا

ادبي ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16347

262021033012

حسين سلمان حسن عبد هللا

ادبي اعدادية الميمون للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16348

262022123025

زهراء حامد غركان بدر

ادبي ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16349

262022145017

مريم علي نعمه بدر

ادبي ثانوية شيخ سعد للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16350

262021045041

عباس هاشم محمد راهي

ادبي اعدادية السياب للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16351

262022078016

زهراء صواب صافي طاهر

ادبي اعدادية المودة للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16352

262022136015

فاطمة جواد كاظم عبد

ادبي ثانوية المجدات للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16353

262022087010

بتول مجيد صاحي عاصي

ادبي اعدادية النعمانية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16354

262022111020

دعاء سعدي حسين حميد

ادبي اعدادية الخوارزمي للبنات

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16355

262021036009

محمد خضير عباس صبر

ادبي اعدادية جصان للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16356

262021006012

حسن مكي محسن فرحان

ادبي اعدادية  14تموز للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16357

262021018004

احمد سعيد عبد هللا مهوس

ادبي اعدادية االحرار للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16358

262021004039

عباس عذيب راهي كصيب

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16359

262021004042

عبد المهدي حسن اكطيف جبر

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16360

262021154015

علي حسن كاطع فالح

ادبي ثانوية بو مدين المختلطة

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16361

262022250011

ايات جاسم عون مطير

ادبي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16362

262021019068

مرتضى عباس عجيل حنوش

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16363

222021376074

كرار جاسم محمد شعالن

ادبي اعدادية المثابرون للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16364

262021005076

مصطفى حسن راشد مطرود

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16365

262021201081

عادل احمد جبار عجيل

ادبي اعدادية الكوت المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16366

222021302016

محمد عبد الصاحب شمران عاكول

ادبي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16367

262022101003

ايات كامل ناصر ازغير

ادبي ثانوية التاميم للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16368

262022071006

زهراء علي كطي عبد

ادبي ثانوية جصان للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت
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 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16369

262022170006

زينب فرحان نايخ خيرهللا

ادبي ثانوية عشتار المختلطة

16370

262021045015

حسين صاحب صالح سلمان

ادبي اعدادية السياب للبنين

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16371

152021001054

سجاد زامل رسن جبار

ادبي اعدادية الرافدين للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16372

262021047017

اسماعيل مؤيد اسماعيل ابراهيم

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16373

262021017010

الحسن عبد االمير حيدر ناصر

ادبي اعدادية شيخ سعد للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16374

222021302012

علي كامل عبد نعيمه

ادبي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16375

262021035092

علي وضاح محسن جاسم

ادبي اعدادية االصالة للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16376

262021047184

مرتضى عودة حسن حمزة

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16377

262021019072

مصطفى علوان حسين ثوين

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16378

262022136001

انتصار نصيف جاسم محمد

ادبي ثانوية المجدات للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16379

262022123009

ايمان جبار عبد خلف

ادبي ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16380

262021005028

سجاد فالح كاظم عباس

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16381

262022127049

ميس سعد منذور كاظم

ادبي اعدادية الرحمة للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16382

262021047007

احمد حاكم داود عذافة

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16383

282021004082

علي سعد عبد هللا مظلوم

ادبي اعدادية التحرير للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16384

262021004054

علي خضير ناصر محسن

ادبي اعدادية الكرامة للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16385

222021311048

عباس عواد كاظم مسير

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16386

262022078015

زهراء رهيف نويع ثغاب

ادبي اعدادية المودة للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16387

222021028014

جمال كامل داود سلمان

ادبي اعدادية الرفاعي للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16388

262022129049

نرمين محمد امين وهيب

ادبي ثانوية القباب الذهبية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16389

212021012060

علي احمد طه عباس

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16390

262022170005

زينب ضياء غافل رحيم

ادبي ثانوية عشتار المختلطة

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16391

262022081007

حوراء عداي عليوي صويدج

ادبي اعدادية الفاطمية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16392

262021047169

محمد شالكة محمد حمزه

ادبي اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16393

262022123046

هناء احمد جاسم علي

ادبي ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16394

261921201068

رسول مهنه يبر رخيص

ادبي اعدادية الكوت المسائية للبنين

 384.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16395

262022093003

اسيل سعيد جبار ظاهر

ادبي اعدادية الموفقية للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16396

282021013032

محمد عبد الكريم زاير عليوي

ادبي ثانوية علي الغربي للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16397

262022083006

تبارك سعدي حمزه جواد

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16398

162022209013

بشائر الطاهر حمدان عوض

ادبي اعدادية الشنقيطي للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16399

262022123045

هبه نعمه حسن فرج

ادبي ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت
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احيائي اعدادية الحي للبنات

 386.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16401

262042104143

لقاء قاسم كريم نجم

احيائي اعدادية القدس للبنات

 373.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16402

262042401037

زينب علي لطيف سنوح

احيائي الخارجيات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16403

262042124009

زينب رحيم محمد جلوب

احيائي ثانوية السيدة تكتم للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16404

262042109032

ختام جبار حسن بجاي

احيائي اعدادية اليسر للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16405

262042086100

زينب عطيوي شوجه سلطان

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16406

222042132022

دالل ابراهيم سفاح ساجت

احيائي اعدادية الفجر للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16407

222041309024

عالء حسين علي مغير

احيائي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16408

262042147009

عذراء علي برهان وادي

احيائي ثانوية الرسل للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16409

262042250157

ضي عادل سالم حسون

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16410

262042107109

صفا هادي مجيد خلف

احيائي اعدادية الحي للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16411

262041202157

مرتضى خضير علوان سعيد

احيائي اعدادية الحي المسائية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16412

262042076023

فاطمه كاظم عليوي هذيل

احيائي ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16413

262042092003

استبرق حسين تركي شاكر

احيائي اعدادية الزبيدية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16414

262042096153

مريم جبار نعيم علي

احيائي اعدادية الكوت للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16415

262042250329

نور خالد حسن عليوي

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16416

262042250089

رفيف سعدون كطفان حسين

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16417

262042095027

زهراء هادي دودان صبيح

احيائي ثانوية فضة للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16418

262042085040

سميه محمد عباس عوده

احيائي اعدادية الصفا للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16419

262042076024

فاطمه محمد حسن سعيد

احيائي ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16420

262042250269

حوراء جمال عبد علوان

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16421

262042086177

نور كريم فرحان حماد

احيائي اعدادية الغدير للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16422

262041018068

علي نعيم سرحان طوفان

احيائي اعدادية االحرار للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16423

222042132010

اقبال فاضل ساهي داود

احيائي اعدادية الفجر للبنات

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16424

262042107136

مريم كريم كاظم جاسم

احيائي اعدادية الحي للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16425

262041152002

باقر مطشر خليفه مخيفي

احيائي ثانوية الدجيلة المختلطة

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16426

262042085056

نبأ مسلم عتيك فريح

احيائي اعدادية الصفا للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16427

262042250292

سجى عبد الحسن زامل سفاح

احيائي ثانوية الكوت المسائية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16428

262042103045

مروه لفته ناصر جبر

احيائي اعدادية الزاكيات للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16429

262041018098

ميثم وليد باسم جالب

احيائي اعدادية االحرار للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16430

262042092073

مريم طالب معين خليل

احيائي اعدادية الزبيدية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت
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 316.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

احيائي اعدادية االحرار للبنين

16432

232052080004

تبارك راضي عبد مهدي

تطبيقي اعدادية ميسلون للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16433

222052393007

سحر ثامر حافظ ابو خوذه

تطبيقي ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16434

262052095005

زهراء حميد أبراهيم طارش

تطبيقي ثانوية فضة للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16435

262052401009

صبا محمد فليح وافي

تطبيقي الخارجيات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16436

222052172022

زينب محسن راضي نعمه

تطبيقي اعدادية الوفاء للبنات

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16437

262052116026

منى كريم صويح سدخان

تطبيقي ثانوية بلقيس للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16438

222051309028

محمد عبد هللا فزع دهله

تطبيقي ثانوية الفجر المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16439

282052072006

بتول ناظر محمد منخي

تطبيقي ثانوية المشرح للبنات

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16440

162052226087

علياء احمد محمد عبد الرحمن

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16441

162051355010

احمد صفاء لفتة يعقوب

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت

16442

262022091054

منار منذر صالح مهيدي

ادبي اعدادية الحفرية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16443

262021025007

باقر حميد هادي ذياب

ادبي اعدادية المدينة المنورة للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16444

232021051027

محمد حمزه طالب مهدي

ادبي اعدادية كوثا للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16445

262021176042

عايد عدنان عطيه خلف

ادبي ثانوية الشجعان للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16446

262022135001

أيام ماجد شلول عاصي

ادبي ثانوية رفيدة االسلمية للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16447

262022083040

مريم هادي حمزه صايل

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16448

262021203004

احمد كاظم مخيف مهاوش

ادبي اعدادية الصويرة المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16449

262021013072

صاحب حيدر فحل شيال

ادبي اعدادية حلب للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16450

262021013156

محمد عبد النبي عبد الحسين عباس

ادبي اعدادية حلب للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16451

262022139011

زهراء شهاب احمد كريم

ادبي ثانوية ورود المستقبل االهلية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16452

262021156028

سجاد مجيد عوده فاضل

ادبي ثانوية الغسانية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16453

262021156030

سيف عماد خلف حسن

ادبي ثانوية الغسانية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16454

262021041036

علي حسين جندي راضي

ادبي اعدادية القطيف للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16455

262022083014

دعاء فالح مهدي صالح

ادبي اعدادية الكوثر للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16456

262022091026

زهراء خالد محمود مهيدي

ادبي اعدادية الحفرية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16457

262022108028

نور الهدى ماجد محمد جواد

ادبي اعدادية الزعيم عبد الكريم للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16458

262021176066

مرتضى كامل حسين عبود

ادبي ثانوية الشجعان للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16459

142021151005

ياسر نعيم عبد هللا محمد

ادبي ثانوية التفاؤل المختلطة

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16460

212021067031

منتظر سلمان جاسم خضير

ادبي ثانوية البطوله للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16461

262022074011

بروج أحمد حمزة سوسة

ادبي اعدادية هالة بنت خويلد للبنات

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة
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 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

ادبي اعدادية الكسائي للبنين

16463

292042052141

زينب اياد كاظم راجح

احيائي اعدادية السماوة للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16464

261941049024

عبد المحسن كاطع عبد هللا مناحي

احيائي اعدادية ميزان الحكمة للبنين

 402.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16465

262042138003

الهام وسام مرشد عواد

احيائي ثانوية قبلة االحرار للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16466

262042091024

سجى علي رياح خميس

احيائي اعدادية الحفرية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16467

262042251065

نور سعد حمزه صايل

احيائي ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16468

282051151759

مصطفى زيدان فرج سهم

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16469

162052237039

نور عبدهللا صيبح عبدهللا

تطبيقي اعدادية العروبة للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16470

232051056005

حسن محسن محمد حسن

تطبيقي ثانوية حلب للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16471

162052383150

هبه نجم خزعل محمد

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16472

282052070043

زينب داود سلمان سعيد

تطبيقي اعدادية الزوراء للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة

16473

182022331022

طيبه موفق عبد الكريم حسن

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

16474

142022133037

زهراء حسين شكر محمود

ادبي اعدادية الناصرة للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16475

182022308005

رحاب هاشم ظاهر حسين

ادبي ثانوية حسان بن ثابت المختلطة

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16476

182022331005

انفال خليل ابراهيم حماش

ادبي ثانوية الضلوعية المسائية

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16477

182022269002

اسيل كامل مهدي حساني

ادبي ثانوية الهدى للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16478

212021400060

طارق رشيد خلف محمد علي

ادبي الخارجيون

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16479

112022108098

وسن فالح جمعه حسين

ادبي ثانوية زبيدة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16480

182022310002

وسن رشيد حسين علي

ادبي ثانوية المواكب المختلطة

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16481

202021261002

أحمد عمر حميد خليل

ادبي ثانوية المقاصد المسائية المختلطة

 346.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16482

182022205006

فاطمه هادي علي ابراهيم

ادبي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16483

192021290020

عمر طه صبار عباس

ادبي ثانوية النخيل المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

 410.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16484

182022159014

زهراء محمد جاسم محمد

ادبي ثانوية الحاتمية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16485

182022336011

بشائر كديمي عبد هللا مسرع

ادبي ثانوية االسحاقي المسائية المختلطة

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16486

182021006033

محمد حيدر فاضل جمعة

ادبي اعدادية بلد للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16487

182021019031

عقيل رياض ابراهيم خليل

ادبي ثانوية العلم للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16488

252021024202

علي مسلم محمد جاسم

ادبي اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16489

182021087010

فهد قادر محمد شحاذه

ادبي ثانوية شاعر الرسول للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16490

182021091008

علي حسين علي خلف

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16491

182021301005

حسن نوري هادي حسين

ادبي ثانوية الحاتمية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16492

182022253005

فاطمه علي مهدي علي

ادبي ثانوية الباهلي للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة
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 335.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16493

182021085005

امير طالب عبد االمير احمد

ادبي اعدادية الروافد للبنين

16494

182022159033

وجدان قحطان جاسم كريم

ادبي ثانوية الحاتمية للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16495

122021047098

علي رافد حسن جبار

ادبي اعدادية ذو الفقار للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16496

182022157008

دعاء خالد خداوي علي

ادبي ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16497

182021091014

محمد عايد جاسم محمد

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16498

212021038086

علي ماجد حميد مجيد

ادبي اعدادية الطلع النضيد للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16499

122021036017

علي دحام غامس عبد الوهاب

ادبي ثانوية ابن الهيثم للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16500

212022121038

عائشة ماجد محمد جالب

ادبي اعدادية ام حبيبة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16501

212021005023

عبد هللا احمد جواد كاظم

ادبي اعدادية المعارف للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16502

212021276023

رضا محسن ابراهيم علي

ادبي ثانوية مروج الذهب المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16503

212021272023

جنيد ابراهيم ضايع احمد

ادبي اعدادية ابن سراج المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16504

212021014077

مسلم احمد جاسم شنداخ

ادبي اعدادية علي بن ابي طالب للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16505

182021006022

عبد الخالق مدحت محمد علوان

ادبي اعدادية بلد للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16506

112021180137

محمد سعد زامل زغير

ادبي مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطة

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16507

222021005007

امجد سليم سعدون عريج

ادبي اعدادية عمار بن ياسر للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16508

182021122084

ياسر جاسم علي حسن

ادبي ثانوية دبي للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16509

212021263011

طه حافظ ياسين وهيب

ادبي ثانوية لقمان الحكيم المختلطة

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16510

212021226020

عبد الحسين زيد مهدي علي

ادبي اعدادية المتنبي المختلطة

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16511

182022273005

براء عباس حسين علي

ادبي ثانوية الشهيد وائل للبنات

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16512

212021043008

اكرم جمال خليل جاسم

ادبي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16513

212021276042

محمد سالم عبد منصور

ادبي ثانوية مروج الذهب المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16514

212021004040

محمد حسين عباس عبد االمير

ادبي اعدادية المركزية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16515

132021033020

والء عبد االله مجيد رشيد

ادبي ثانوية الفسطاط للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16516

211922173006

زينب محمد ماهود مهيهي

ادبي ثانوية نبراس االمل االهلية للبنات

 380.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16517

122021017032

محمد صدام كامل عبد هللا

ادبي ثانوية الشيخ حمد للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16518

212021048020

كاظم حازم كاظم محمد

ادبي ثانوية دمشق للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16519

212021079043

مصطفى حسن خميس كاظم

ادبي ثانوية الوطن للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16520

212021039010

عبد هللا ثاير محمود جمعة

ادبي اعدادية المقدادية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16521

212021043018

طالب منهل عواد محمد

ادبي اعدادية زهير بن ابي سلمى للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16522

182022233032

ميساء سعدون جبار رشيد

ادبي ثانوية ذي قار للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16523

232021165024

مرتضى فاضل محمد حميدي

ادبي ثانوية الرحمن المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة
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16524

181922157020

هدى محمد محمود عبيد

ادبي ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبنات

 379.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16525

212022091018

ختام حسين ضعن حمود

ادبي اعدادية تماضر للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16526

212021012101

هاشم سعد موفق سمير

ادبي اعدادية ديالى للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16527

212021010055

محمد علي فاضل خلف

ادبي اعدادية جمال عبد الناصر للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16528

132021006056

عبد هللا مازن محمد علي

ادبي اعدادية السويس للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16529

202021022066

محمد مسرور كمال عثمان

ادبي اعداديه الرواد للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16530

162021340073

مصطفى صباح كاظم عبيد

ادبي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16531

112022098012

فاطمه عبد هللا وحيد حمادي

ادبي ثانوية الطاهره للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16532

182042162014

سرسام احمد صبار احمد

احيائي اعدادية الزوراء للبنات

 425.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16533

182041351025

مصطفى مطشر سعد جديع

احيائي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 420.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16534

182042275023

حوراء خالد مهدي حمودي

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 416.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16535

182041085058

كرار ماجد سعيد مهدي

احيائي اعدادية الروافد للبنين

 405.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16536

182042176045

بنين محمد عبد القادر لفته

احيائي اعدادية بلد للبنات

 398.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16537

182042205106

نبأ رائد سالم نجم

احيائي اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبنات

 397.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16538

182041226009

منذر جاسم محمد محسن

احيائي ثانوية الياسمين المختلطة

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16539

252042082039

فاطمه عبد الساده عوده طاهر

احيائي اعداديه امنة الصدر للبنات

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16540

182041043004

ساجد ياسر جميل عبد

احيائي ثانوية يثرب المختلطة

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16541

182042238035

كوثر عدنان يعقوب عبد العزيز

احيائي ثانوية النور للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16542

182042176021

ايات صالح جالل لطيف

احيائي اعدادية بلد للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16543

182042331025

نور مثنى رشيد لطيف

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16544

182042331015

عذراء صائب شويش نايف

احيائي ثانوية الضلوعية المسائية

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16545

122042095050

هبه محمد علوان حمد

احيائي ثانوية بابل للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16546

182042275088

مريم مثنى سالم هادي

احيائي ثانوية القلم االهلية للبنات

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16547

182051014030

يوسف محمد سليمان حميد

تطبيقي اعدادية االمين للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16548

182052222008

مالك وسام محمود مطلك

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي للبنات

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16549

162051034107

علي ضياء هاشم صالح

تطبيقي اعدادية الزبير للبنين

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16550

182052222003

تبارك خير هللا حسين حمد

تطبيقي ثانوية الرماح العوالي للبنات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16551

182051084018

وضاح محي صالح محمد

تطبيقي اعدادية الباهلي المختلطة

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

تطبيقي اعدادية الوادي الخصيب للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة

16552

262051023014

حمود مجيد كحيص سلمان

16553

122022128018

ضحى عامر ياسين محمد

ادبي ثانوية ابن سينا للبنات

 375.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16554

152022047039

ريام احمد جاسم محمد

ادبي اعدادية الهدى للبنات

 359.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد
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ادبي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16556

112021200015

ادريس شريف نعيم جابر

ادبي اعدادية الجهاد المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16557

222022138019

يقين حيدر عليوي سعدون

ادبي اعدادية المؤمنات للبنات

 355.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16558

142022193019

رند مؤيد محمود محمد

ادبي اعدادية سما بسماية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16559

142021018018

حسن علي جاسم مولى

ادبي إعدادية الجزيرة للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16560

152021009085

عباس فاضل عباس حزيم

ادبي اعدادية المصطفى للبنين

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16561

122022095023

علياء محمد قاسم حسين

ادبي ثانوية بابل للبنات

 350.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16562

122022104038

نور الهدى حازم محمد صادق

ادبي ثانوية االنوار للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16563

102022120049

مروة مدني عبد الواحد احمد

ادبي اعدادية اجنادين للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16564

102022221042

زينب حارث فرحان عبد هللا

ادبي ثانوية اسوان المسائية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16565

122022134169

نبا فالح حسن جلود

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16566

152021015023

جعفر صادق سلمان عزيز

ادبي اعدادية الزهاوي للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16567

142022133076

مريم ستار كاظم غالم

ادبي اعدادية الناصرة للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16568

112021160036

مهدي احميد طه حسن

ادبي ثانوية احباب المصطفى المختلطة

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16569

152022058056

شهد علي عبود مطشر

ادبي اعدادية االستقامة للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16570

112021011004

اسامه داود سلمان عمران

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16571

112021028004

احمد عالء كامل حمادي

ادبي اعدادية السياب للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16572

132022080075

مريم حيدر مسلم حسين

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16573

102022079011

ساره خالد جاسم محمد

ادبي ثانوية حطين للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16574

182022313019

غادة قصي محروس علي

ادبي ثانوية جمال عبد الناصر المختلطة

 340.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16575

152022056049

ساره نجم عبد هللا حميد

ادبي اعدادية الفكر للبنات

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16576

142021400222

مرتضى يوسف محمد غياض

ادبي الخارجيون

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16577

102021022027

حاتم عدنان مخلف اسود

ادبي اعدادية المثنى للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16578

232021012015

عباس احمد عبد علي مزعل

ادبي اعدادية علي جواد الطاهر للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16579

152021007152

علي رعد خلف عطيه

ادبي اعدادية ثورة الحسين للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16580

112021011085

مصطفى عالء حمزه عبدالوهاب

ادبي اعدادية العراق الجديد للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16581

102021024055

علي هيثم حمد عيال

ادبي اعدادية ابي غريب للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16582

142021204014

عباس احمد هادي جاسم

ادبي ثانوية المدائن المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16583

142022401050

جنان رحيم كزار خميس

ادبي الخارجيات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16584

132022077059

ميار مازن عبد الستار عبد الكريم

ادبي ثانوية االعتدال للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16585

132021012107

محمد سعد محمود خليل

ادبي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

صفحة  535من 567
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وزارة التعليم
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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16586

132022084012

زهراء ساجد جبار عبد هللا

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

ادبي ثانوية الفيحاء للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16587

122021003067

علي جمال عبود محمد

ادبي اعدادية االمام الرضا للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16588

112022105036

زينب هاشم طعمه شذر

ادبي اعدادية التعاون للبنات

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16589

132021045014

بهاء احمد محسن جبر

ادبي اعدادية شط العرب للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16590

102021205135

نوفل صباح نايف حمادي

ادبي إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16591

111921202057

مصطفى باسم شاكر كاظم

ادبي ثانوية التهذيب المسائية للبنين

 388.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16592

142021026066

علي احمد علي عفريت

ادبي اعدادية دار الحكمة للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16593

122021027008

سجاد احسان علي صالح

ادبي ثانوية الحسن البصري للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16594

112021052006

احمد قاسم مرزة حمزة

ادبي اعدادية المحمودية االدبية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16595

162022236036

صفيه فراس يوسف علي

ادبي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16596

262022108004

دعاء حسن حيدر علوان

ادبي اعدادية الزعيم عبد الكريم للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16597

142022110077

زينب حميد عبد عبد الرضا

ادبي اعدادية زينب للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16598

132021009065

سجاد سعد اكبر محمد علي

ادبي اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16599

132022118158

ورود رياض عبد شبيب

ادبي اعدادية الفردوس للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16600

212022110040

ميالد مراد عباس عبد

ادبي اعدادية القدس للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16601

142021037013

احمد علي كزار كيطان

ادبي اعدادية البلديات للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16602

142022098024

شهد احمد حميد اسماعيل

ادبي ثانوية الجمهورية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16603

162021415008

حمزة حسن عبد هللا دفار

ادبي ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16604

212021042026

علي عدنان محمد هادي صالح

ادبي ثانوية طالب الزيدي للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16605

111922111017

ايه رعد شاكر كاظم

ادبي اعدادية ابابيل للبنات

 387.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16606

142021013149

مصطفى علي وهيب نوري

ادبي إعدادية المروج للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16607

142021005066

نصير حسام عبد الهادي محمود

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16608

142021048107

نشأت رياض علي خلف

ادبي اعدادية اسد بغداد للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16609

142022115055

غدير علي عباس حسن

ادبي ثانوية ام المؤمنين للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16610

142021018076

فالح محمود حسن علي

ادبي إعدادية الجزيرة للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16611

142021014027

علي محمد مراد علي

ادبي إعدادية النضال للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16612

182022183041

فاطمه نزهان مطر محمد

ادبي اعدادية عمورية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16613

132021012032

حسين عبد الكاظم معرض زامل

ادبي اعدادية ابي العالء المعري للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16614

122021009174

علي حيدر عباس عبد

ادبي اعدادية العراق للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16615

122021016014

عبد هللا سالم عبد هللا خلف

ادبي ثانوية الجاحظ للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16616

212022293026

مريم ماجد يحيى عبد المجيد

ادبي ثانوية بنت العراق المسائية للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

صفحة  536من 567

العلم
العال والبحث
وزارة التعليم
ي
ي
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

ر
االلكتونية
قسم الحاسبة

القبول المركزي الدور الثالث
الثان) الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية 2021/2020
والدورين (االول -ي
اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

16617

112021204101

عمر عبد الخالق احمد فياض

الفرع

المدرسة

ادبي ثانوية الرشيد المسائية للبنين

المجموع

القبول المركزي

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16618

142021169028

عبد هللا محمد جاسم حسن

ادبي اعدادية الشاكرين للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16619

192021011017

صالح الدين رافع حسين علي

ادبي اعدادية ابي جعفر المنصور للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16620

212021052027

علي فائق رفعت مصطفى

ادبي اعدادية االمام الزهري للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16621

112021204021

امير خالد خليل ابراهيم

ادبي ثانوية الرشيد المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16622

142022098006

تبارك ايمن علي عبد الحسين

ادبي ثانوية الجمهورية للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16623

122021202226

ياسر عباس عبد علي مطر

ادبي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16624

122022134139

قطر الندى مرتضى حسين لفته

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16625

212022158002

امال فهد جهاد بديوي

ادبي ثانوية المروة للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16626

142022070093

مريم حسام خلف سلوم

ادبي ثانوية فدك للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16627

212021048005

ثامر عالوي محمد محمود

ادبي ثانوية دمشق للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16628

212021015025

علي كريم جوده حمود

ادبي ثانوية ابن الفارض للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

ادبي اعدادية زها حديد للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16629

132022130015

رشا علي فاضل عاشور

16630

112042221012

تبارك موفق نجم عبد

احيائي ثانوية الميار المسائية للبنات

 374.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16631

242041076054

حيدر عماد محسن جبار

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 373.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16632

242041069010

حسن عباس بدر عبود

احيائي ثانوية االمين االهلية للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16633

252041014144

مرتضى حيدر عبد االمير كاظم

احيائي اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنين

 369.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16634

292042153100

علياء كريم جاسم شنون

احيائي ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطة

 365.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16635

272042161093

نور محمد نصيف محمد

احيائي اعدادية الروابي المسائية للبنات

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16636

272042160134

رانيه مهدي صالح ناصر

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16637

232041010040

رشاد سلمان حسين محمد

احيائي اعدادية المشروع للبنين

 358.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16638

212041400095

ياسر كاظم محمد سالم

احيائي الخارجيون

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16639

122042112230

نبأ حيدر مجيد باقر

احيائي اعدادية النصر للبنات

 356.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16640

222041307028

حسين حميد كريم عبود

احيائي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16641

122042401070

صبا فراس فليح حسين

احيائي الخارجيات

 351.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16642

142041028060

سجاد محمد هادي هليل

احيائي اعدادية اليقظة للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16643

142041011121

عيسى خضير عباس جاسم

احيائي إعدادية بطل خيبر للبنين

 348.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16644

132041052021

منتظر محمد عباس جار هللا

احيائي ثانوية العلوم للبنين

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16645

112042138034

هبه جواد كاظم جواد

احيائي ثانوية السجى للبنات

 345.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16646

222041010189

مرتضى عباس قاسم علي

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16647

222041036128

زين العابدين سالم عواد جبر

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

صفحة  537من 567
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16648

212041278048

سلطان حسين سلطان جواد

احيائي اعدادية ابن خلدون المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16649

142042098016

مريم عقيل محمد كاظم

احيائي ثانوية الجمهورية للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16650

112042106016

ايه جاسم محمد امين

احيائي اعدادية رفيدة للبنات

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16651

142042225107

رشا عالوي حسين حسن

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16652

152041400016

حسين صباح موسى ياسين

احيائي الخارجيون

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16653

112041042028

سجاد عباس نايف عبد الحسين

احيائي اعدادية الجوالن للبنيبن

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16654

212041004160

مصطفى عدنان صادق باقر

احيائي اعدادية المركزية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16655

252041008097

سجاد عبد الجليل ابراهيم علي

احيائي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16656

242041015043

حمزه عماد مرزوك سلمان

احيائي اعدادية الشامية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16657

202051084002

احمد عبد الكريم نصر الدين كريم

تطبيقي ثانوية عدن للبنين

 375.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16658

162051068008

حسن عالء عبد الحسين محمد

تطبيقي اعدادية غانم سوادي للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16659

222052323148

فاطمه عدنان كاظم خليف

تطبيقي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16660

102052136011

نورهان عبد الكريم جاسم حسن

تطبيقي ثانوية المتفوقات االهلية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16661

102052127002

اريج حيدر راوي شلتاغ

تطبيقي ثانوية الغد النموذجية االهلية للبنات

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16662

192051360080

مصطفى جواز حسن علي

تطبيقي ثانوية الشعب المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16663

192051028016

سيف هللا حسام عبيد ياسين

تطبيقي اعدادية الصقالوية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد

16664

132042115002

اية سيف عدنان عباس

احيائي ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعي

 364.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16665

112042068003

اخالص مؤيد خضير فرحان

احيائي اعدادية الجمهورية للبنات

 362.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16666

152041071175

سيف علي مراد عبد

احيائي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16667

242042093023

براء نبيل جواد شياع

احيائي اعدادية سكينة للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16668

132042091110

مودة سعد حسن علي

احيائي اعدادية االنتصار للبنات

 354.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16669

142042225010

اشواق فالح حسن فالح

احيائي ثانوية اليمامة المسائية للبنات

 347.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16670

212042294022

آمنه خالد فاضل عبود

احيائي ثانوية مطلع الفجر المسائية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16671

232042085017

فاطمه سعد عبد الهادي علي

احيائي ثانوية البدور للبنات

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16672

112042109014

ايه عدي كريم عبد الرحيم

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16673

112042218042

ساره عالء جاسم ضايع

احيائي ثانوية المحمودية المسائية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16674

232041014093

مؤمل حسام حسين حسون

احيائي اعدادية البيان للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16675

262042092072

كوثر محسن كريم احمد

احيائي اعدادية الزبيدية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16676

212042148010

ايناس محمد اسماعيل ابراهيم

احيائي ثانوية الفراقد للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16677

142042113028

غسق محمود رحيم أمين

احيائي ثانوية معصومة للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16678

142042069005

ايه حلو سهم وثيج

احيائي ثانوية االبتهال للبنات

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

صفحة  538من 567
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16679

112042106034

دعاء احمد طه عبد الرزاق
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المدرسة

المجموع

القبول المركزي

احيائي اعدادية رفيدة للبنات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16680

202041259334

هيثم يوسف كريم احمد

احيائي اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربية

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16681

292041400045

مجتبى كاظم مزهر بجاي

احيائي الخارجيون

 310.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16682

182051085036

محمد رياض علي محمد

تطبيقي اعدادية الروافد للبنين

 367.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16683

262052084007

رسل قاسم محمد نزال

تطبيقي اعداديه فاطمة بنت مديح للبنات

 366.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16684

112051029003

ايمن عزيز خضير جلود

تطبيقي اعدادية الشاكرين للبنين

 360.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16685

122051013016

سجاد حسين العيبي دوحي

تطبيقي ثانوية الجواهري للبنين

 352.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16686

222051307071

سجاد زعيم حنون سماري

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16687

212051282048

يحيى سعيد محمد خليفه حسين

تطبيقي ثانوية اغادير المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16688

222051098012

سجاد وميض نعيم محسن

تطبيقي ثانوية القلعة االهلية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16689

142051047060

عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد

تطبيقي اعدادية النهوض للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16690

112052078013

دانيه لؤي مهدي محمد صالح

تطبيقي ثانوية الزهور للبنات

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16691

222051310032

جاسم محمد كسار علي

تطبيقي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16692

292051002061

علي حمزة تركي جهاد

تطبيقي اعدادية الرميثة للبنين

 339.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16693

222051004034

علي حسين امجد كريم

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 338.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16694

132051017041

علي عمار وحيد خضير

تطبيقي اعدادية المتنبي للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16695

132051029004

احمد فراس عبد االله جبوري

تطبيقي اعدادية الصفا للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16696

222051364076

عباس مجيد كامل مالح

تطبيقي ثانوية الغراف االهلية للبنين

 337.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16697

102051020184

محمد عارف شعبان طعمه

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16698

142051013084

يوسف هيثم كاظم عبد الواحد

تطبيقي إعدادية المروج للبنين

 336.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16699

272052065060

هدى جاسم محمد رومي

تطبيقي اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبنات

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16700

212051002077

كرار بهجت عدنان فاضل

تطبيقي اعدادية الخالص للبنين

 335.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16701

252051008167

نوفل سعدي محمد علي

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16702

132052106017

زينب قاسم نهاد رشيد

تطبيقي اعدادية عدن للبنات

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16703

162051357286

علي شاكر عبد هللا عبد الزهرة

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16704

162051036050

سيف شهيد ترياك حسين

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 333.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16705

142052224054

يسرى عبد الرحمن عبد الكريم علم الدين

تطبيقي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16706

112051008057

محمد صادق بنون شواي

تطبيقي اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16707

132052070040

نهى محمد حسن هادي

تطبيقي اعدادية بغداد للبنات

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16708

112051058083

طارق عبد هللا محمد عبد

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 332.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16709

132051029061

عمر شاكر ماجد عمران

تطبيقي اعدادية الصفا للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

صفحة  539من 567
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16710

112051003025
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القبول المركزي

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

تطبيقي اعدادية المحبة للبنين

16711

232051251093

حسين ماهر داود سلمان

تطبيقي اعدادية الحلة المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16712

152051071196

علي ماجد محمد صالحان

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16713

142052097006

رفقه احسان عباس فاضل

تطبيقي الثانوية الشرقية للبنات

 330.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16714

112051003039

ياسر محمد جابر ذويب

تطبيقي اعدادية المحبة للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16715

282051151170

حسين احمد عبود محمد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16716

112051049077

عز الدين حسون محمد بكار

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16717

142051400047

زياد محمود محمد علي

تطبيقي الخارجيون

 328.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16718

122051005035

منتظر فاضل كاظم علي

تطبيقي اعدادية االمام علي للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16719

102051020252

يوسف هشام احمد نجم

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16720

312051065018

مصطفى علي ناهض محسن

تطبيقي ثانوية فينك االهلية المختلطة

 327.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16721

102051013031

اوس وسام طه ياسين

تطبيقي اعدادية الخضراء للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16722

112051033032

عمر علي سلمان خليل

تطبيقي اعدادية البلد االمين للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16723

112051048012

محمد حسين عبد السالم عبد الوهاب

تطبيقي ثانوية الجواهري االهلية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16724

152051015017

حسين سعد محيبس مفتن

تطبيقي اعدادية الزهاوي للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16725

162051357238

عبد هللا سعد عبد االمير عبد الحسن

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16726

182051351015

عمر محمود ابراهيم صالح

تطبيقي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16727

102051032016

عبد هللا خالد فرج حسين

تطبيقي اعدادية الفجر الجديد للبنين

 326.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16728

192051014027

براء يعكوب عبود شافي

تطبيقي اعدادية هيت للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16729

122052094008

امنه جبار جبري كاطع

تطبيقي اعدادية الفوز للبنات

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16730

122051025072

فاضل طالل فاضل شياع

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16731

232051016015

حيدر شاكر نوري نايف

تطبيقي اعدادية السدة للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16732

112051009009

باقر مهدي سلمان سلطان

تطبيقي اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16733

112051058048

حسين علي نعمه حسن

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16734

132051026002

حسن الصادق عصام عباس محمد

تطبيقي اعدادية وادي الرافدين للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16735

132051011019

سجاد رعد حسين علي

تطبيقي اعدادية ابابيل للبنين

 325.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16736

112051049120

محمد محمود عبيد جاسم

تطبيقي اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16737

142051201042

امير نعمة قاسم سالم

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16738

112051021016

احمد قيس عبد الوهاب هادي

تطبيقي اعدادية دمشق للبنين

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16739

132052103032

لمياء عدنان فيحان سعيد

تطبيقي اعدادية حطين للبنات

 324.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16740

161951053034

حسين صباح عزيز محمد

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 377.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

صفحة  540من 567
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 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16741

142051034018

محمد حسن مظفر محمد حسن محمد حسين

تطبيقي ثانوية المقاصد االهلية للبنين

16742

232052114005

بنين عبد الستار جواد عبد الرضا

تطبيقي اعدادية الكوثر للبنات

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16743

122051025010

امير داود سلمان رشيد

تطبيقي اعدادية السبطين للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16744

142051023126

موسى علي اسماعيل طلفاح

تطبيقي إعدادية ابن رشد للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16745

142051201342

مهدي عباس شنيشل ناصح

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16746

101952108003

غصون هاشم احمد عفو

تطبيقي ثانوية الحضارة للبنات

 376.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16747

242051200069

محمد باقر صادق باقر

تطبيقي اعدادية الحمزة المسائية للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16748

112051058047

حسين عبد الزهره عبد المحسن موسى

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 322.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16749

112051004089

عمر حسن علي صالح

تطبيقي اعدادية السيدية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16750

112051025051

معتز محمد حسن علي

تطبيقي اعدادية الروافد للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16751

132051054018

محمد ستار جبار رجي

تطبيقي ثانوية الكفاءات االهلية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16752

222051300081

علي حسن مبارك عقال

تطبيقي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16753

112052221020

منى خضير حسن احمد

تطبيقي ثانوية الميار المسائية للبنات

 321.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16754

102051013130

محمد عمار محمد حمودي

تطبيقي اعدادية الخضراء للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16755

142051023083

علي صالح محسن غدير

تطبيقي إعدادية ابن رشد للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16756

232052101004

تماره رائد محمود يوسف

تطبيقي اعدادية الشموس للبنات

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16757

142051017043

ضرغام مخلص عبد الحسين زالل

تطبيقي إعدادية المقدام للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16758

142051201168

علي الكرار عالء حسن راشد

تطبيقي اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنين

 320.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16759

222051092004

جالل عبد العزيز فالح خزعل

تطبيقي ثانوية سامراء للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16760

142051017109

منتظر حيدر رحيم محسن

تطبيقي إعدادية المقدام للبنين

 319.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16761

122052401042

نوره حميد خلف محمد

تطبيقي الخارجيات

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16762

102051020081

زيد عباس فاضل محيسن

تطبيقي اعدادية العامرية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16763

122051030158

مصطفى عادل ابراهيم مهدي

تطبيقي اعدادية الكاظمية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16764

182051132014

علي نهاد علي عطيه

تطبيقي ثانوية الشافعي للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16765

112051006087

علي حسين علي عبد

تطبيقي اعدادية ذو الفقار للبنين

 318.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16766

112051058022

القاسم شهاب احمد عبد هللا

تطبيقي اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16767

192051104006

ادريس صباح حمادي خضير

تطبيقي اعدادية ابن النفيس للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16768

152051071019

احمد عباس عاصي حسوني

تطبيقي ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16769

272052055050

فاطمه مؤيد محسن عطشان

تطبيقي اعدادية الثقافة للبنات

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16770

142051203095

مرتضى صالح حسن كزار

تطبيقي ثانوية  15شعبان المسائية للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16771

112051018047

حيدر شاكر علي جميل

تطبيقي اعدادية تطوان للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد
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 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16773

152051011013

باقر رحيم عبد لفتة

تطبيقي اعدادية أبي ذر الغفاري للبنين

 316.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16774

162051119025

علي قيصر محمد فياض

تطبيقي ثانوية نور الحق االهلية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16775

102051022002

إبراهيم رعد حسين عبد

تطبيقي اعدادية المثنى للبنين

 315.0الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد

16776

162042184175

شهد عبد االمير جاسم حميد

احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 588.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة

16777

282042068078

فاطمة عبد االمير راشد فلحي

احيائي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 589.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

16778

242042111069

زينب مرتضى حمادي حسين

احيائي اعدادية الشافعية للبنات

 585.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

16779

252042062718

زينب علي كاطع جاسب

احيائي ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أ

 584.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

16780

242042092106

ليله القدر عالء زكي مظلوم

احيائي ثانوية التفوق االهلية للبنات

 582.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

16781

172041017122

عالء عبد السالم نجم احمد

احيائي اعدادية الرسالة االسالمية للبنين

 582.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

16782

252041150376

مرتضى رسول محمد صادق عبود

احيائي اعدادية الحبوبي المسائية للبنين

 445.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16783

222042156111

زهراء جبار جاسم محمد

احيائي اعدادية النور للبنات

 413.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16784

222041013029

حسن قاسم موازي حسن

احيائي اعدادية السالم للبنين

 388.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16785

222042143040

ايات هادي عبيد عواد

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 375.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16786

222041040085

عبد الرزاق فاضل سلمان رداد

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنين

 369.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16787

222041030049

محمد صادق علوان خريبط

احيائي اعدادية قلعة سكر للبنين

 366.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16788

222051010076

نور الحسين نافع فائق سفاح

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 376.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16789

222052163014

زينب حسين هادي عبيد

تطبيقي اعدادية بردى للبنات

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16790

222052143004

زينب محمد هاشم محمد

تطبيقي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16791

222052314008

ساره والي عفات نايف

تطبيقي اعدادية الضاد المسائية للبنين

 362.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة/قسم تقنيات زراعة االنسجة والنباتات الطبية

16792

162052184041

زهراء ريسان مهودر جمعه

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 512.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

16793

162051307025

علي مؤيد حسين سلطان

تطبيقي اعدادية الرماح العوالي للبنين

 506.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

16794

162052383083

شهد مرتضى عبد الكريم عباس

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 505.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

16795

162051110058

محمد فيصل شريف عبد

تطبيقي ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنين

 496.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية

16796

162042380049

زهراء احمد صبري كاظم

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 551.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة

16797

162041044029

محي حبيب زيبق محي

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنين

 528.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

16798

162041060039

سجاد احمد عبد الصمد زعالن

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 523.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

16799

162042207073

زينب ايسر رشم جوالن

احيائي ثانوية انوار البديع االهلية للبنات

 523.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

16800

162042163054

شذى عبد الكريم سابط خليفة

احيائي ثانوية مدينة العلم االهلية للبنات

 520.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

16801

162051085038

علي السجاد حبيب عجيمي خلف

تطبيقي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 517.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات

16802

162051400341

موسى عبد هللا موسى غجري

تطبيقي الخارجيون

 515.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات
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 494.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

16803

222041003243

علي موفق حمد محمد

احيائي االعدادية المركزية للبنين

16804

222042134062

زينب حسين هاشم رؤوف

احيائي اعدادية الشموخ للبنات

 494.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

16805

162041001021

حسن امير رداد جبر

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 442.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

16806

222051010021

سجاد حميد ابراهيم حسين

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 460.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

16807

162052163013

زهراء صفاء عبد فالح

تطبيقي ثانوية مدينة العلم االهلية للبنات

 436.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

16808

162051028006

احمد فالح علي خضير

تطبيقي اعدادية الفرزدق للبنين

 428.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

16809

282051009047

عبد هللا علي كاظم زامل

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 425.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية

16810

282052090008

دعاء عبد هللا فرج عبود

تطبيقي ثانوية جنة الخلد للبنات

 429.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16811

282052063063

نور عمار علي اسماعيل

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

 427.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16812

162051084086

حيدر عبد الحسن سالم محمود

تطبيقي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 424.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16813

282051011093

كرار غانم حمود جبر

تطبيقي اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 418.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16814

162051353046

حسين سوادي حسن مجيسر

تطبيقي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 413.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16815

282051151737

مرتضى هادي راضي حمد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 412.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16816

162051400280

محمد رعد محسن مطر

تطبيقي الخارجيون

 411.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16817

282052051053

مروة نعيم سلمان عريبي

تطبيقي ثانوية االصالة للبنات

 408.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16818

162051015034

حمزه نادر سامي ناصر

تطبيقي اعدادية الشهداء للبنين

 408.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16819

282051151215

حسين فاضل جبار منشد

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 403.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16820

282052069013

جنات علي هادي كاظم

تطبيقي ثانوية الغفران للبنات

 402.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات

16821

282042059035

حوراء قاسم محمد راضي

احيائي اعدادية العمارة للبنات

 509.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16822

162042150019

زهراء طاهر سالم حسون

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 495.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16823

282041006151

مصطفى جبار جاسم جبر

احيائي اعدادية العمارة للبنين

 494.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16824

282041006024

احمد يونس محمد عطيه

احيائي اعدادية العمارة للبنين

 487.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16825

282041151141

سيف علي خلف فرهود

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 471.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16826

282042068072

غدير جواد سفيح كاظم

احيائي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 454.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16827

282051151776

مصطفى كريم رحيمه يوسف

تطبيقي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 458.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16828

282052055035

نبأ عبد االمير عطوان جري

تطبيقي اعدادية بنت الهدى للبنات

 456.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16829

282051021036

عبد هللا دريد الزم علي

تطبيقي ثانوية مهد الحضارات للبنين

 449.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16830

282051009044

عباس محمد رحيم كاظم

تطبيقي اعدادية االندلس للبنين

 448.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16831

282051042008

حسين سعدون خلف حسون

تطبيقي ثانوية صدى الطف للبنين

 441.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16832

162051033048

سالم عبد الكاظم محسن كاظم

تطبيقي اعدادية اليرموك للبنين

 438.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية

16833

162021103010

محمد عبد الحسين سهر موسى

ادبي ثانوية حذيفة بن اليمان للبنين

صفحة  543من 567
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16834

162021097063

عبد الحسن علي عبد الحسن جاسم

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 400.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16835

162022458033

حوراء سالم لعيبي تفيج

ادبي ثانوية بحار االنوار للبنات

 395.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16836

162022401008

اسراء قحطان عبد الكريم عبود

ادبي الخارجيات

 395.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16837

162021074002

الحسن علي حسين خليفه

ادبي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 393.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16838

162021042041

عبد المهيمن عباس عبد اللطيف محمود

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 383.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16839

162022209085

هدى صالح ازرار مهاوش

ادبي اعدادية الشنقيطي للبنات

 383.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16840

162021495077

عبد هللا عبد المنعم خلف خشان

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 381.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16841

162021352046

سجاد نبيل عبد العالي ثامر

ادبي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 379.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16842

162022210037

حوراء عبد الحسن محسن جابر

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 378.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

ادبي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 376.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16843

162021050023

علي نصر خضير ياسين

16844

162051053037

حسين نوري علي ناصر

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 421.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16845

162052196029

ود مخلص حميد مهدي

تطبيقي ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنات

 417.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16846

162052284005

بتول جاسم حمد طالب

تطبيقي ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنات

 417.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16847

162051105057

منتظر هشام عبد الزهره ناصر

تطبيقي اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنين

 414.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16848

162051355017

احمد عيسى راضي علي

تطبيقي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 414.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16849

162052167019

زهراء ناظم ياسين عبد الصاحب

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

 413.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16850

162052294002

اديان عدي صالح ياسر

تطبيقي اعدادية السيدة نفيسة للبنات

 411.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16851

162052184107

مريم موسى عبد الحسن عبد السادة

تطبيقي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 411.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16852

162052166001

االء اكرم محمود عسكر

تطبيقي ثانوية الكنوز النموذجية للبنات

 411.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16853

162052383064

زهراء فاخر صبري سلمان

تطبيقي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 408.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16854

162051139122

محمد ماجد عباس بري

تطبيقي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 408.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16855

162051343001

احمد حسين علي كريدي

تطبيقي ثانوية بوادر الخير االهلية للبنين

 407.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16856

162051010061

علي حيدر علي فيروز عبد الرزاق

تطبيقي اعدادية االصمعي للبنين

 407.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16857

162052462010

زهراء حامد صبري عاتي

تطبيقي ثانوية االنوار الزاهرة للبنات

 405.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16858

162052226107

مريم ياسين عبد الشهيد ياسين

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 405.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16859

162051083020

حسن ابراهيم حسن بدر

تطبيقي ثانوية انوار البديع األهلية للبنين

 405.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16860

162051001155

علي محمد قاسم فاضل

تطبيقي االعدادية المركزية للبنين

 404.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16861

162052205004

منار كريم بخيت محمد

تطبيقي ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنات

 404.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16862

162052468012

مينا عبد الكريم ناصر غلوم

تطبيقي ثانوية البتول االهلية للبنات

 402.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة

16863

222052268012

مروه جوهر عويد والي

تطبيقي ثانوية الرصافي المختلطة

 384.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

16864

162051061079

محمد توفيق حسن عبد هللا

تطبيقي اعدادية جيكور للبنين

 381.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

صفحة  544من 567
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16865

222052158005

ثريا واثق كريم عبد الرحمن

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

تطبيقي اعدادية عشتار للبنات

 380.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

16866

162051043045

علي عادل عبد الباري يعقوب

تطبيقي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 375.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

16867

222052156047

فاطمة محمد عبد الخضر عليخ

تطبيقي اعدادية النور للبنات

 374.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

16868

162052303004

مريم عمران زبون ياسين

تطبيقي ثانوية الجاحظ للبنين

 372.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

16869

222052199005

ايات داخل عطيه جرجاك

تطبيقي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 371.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

16870

162052218028

زهراء حازم فرحان عبد

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 371.0الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة

16871

162042163056

شهد اسيل ماضي جاسم

احيائي ثانوية مدينة العلم االهلية للبنات

 589.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

16872

222041306199

عبد هللا مجيد جبر بسام

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 586.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

16873

272042057202

هبه صادق جوده كاظم

احيائي اعدادية غزة للبنات

 584.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

16874

162042204073

سعاد هاشم عويد حسين

احيائي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 583.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

16875

242041002129

مصطفى حسن جبار عبد

احيائي اعدادية ابن النفيس للبنين

 582.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة

16876

222042437017

زينب عالوي سالم عاتي

احيائي ثانوية القمة االهلية للبنات

 548.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض

16877

282042069037

زهراء عادل هاشم والي

احيائي ثانوية الغفران للبنات

 585.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

16878

222041092027

علي جابر جاسم عسكر

احيائي ثانوية سامراء للبنين

 569.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية

16879

282042080010

حوراء عبد النبي نعيمه حامي

احيائي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 564.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

16880

162041346014

علي حسين هاشم حميدي

احيائي ثانوية الشعائر االهلية للبنين

 549.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

16881

282042053003

ام البنين رعد محمد جابر

احيائي ثانوية رفيدة االنصارية للبنات

 544.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

16882

162042383061

حوراء ستار عبد الحسين جبر

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 543.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

16883

222042419008

ايه حميد عكار جاسم

احيائي ثانوية العرفان االهلية للبنات

 539.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

16884

222042323413

زينب عادل علي عجيمي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 538.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

16885

222042323040

ايمان عالء موحان عبد علي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 531.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

16886

162042267002

خديجة نمنم حاتم عسكر

احيائي ثانوية التعاون للبنات

 525.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض

16887

222042323164

زهراء كاظم جاسم بديوي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 580.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

16888

222042113091

سارة جميل جبار بجاي

احيائي ثانوية الرازي األهلية للبنات

 577.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

16889

222042123006

شكران قاسم خلف ثامر

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 570.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

16890

222041007032

حسين علي جبر عامر

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 567.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

16891

232042143011

رفل رزاق علي حسين

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم للبنات

 566.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية

16892

222041009032

علي خالد مناحي عباس

احيائي اعدادية الخوارزمي للبنين

 564.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

16893

222041001020

حسن جميل عبد العالي روضان

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 559.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

16894

222042323297

مريم صالح ياسر فزع

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 549.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

16895

222042321114

سكينه صباح ياسر جابر

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 544.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض
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 543.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض

16897

282041007005

جواد كاظم عليوي سلمان

احيائي ثانوية الكحالء للبنين

 550.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16898

162041436007

علي حيدر عبدالكريم عبد هللا

احيائي ثانوية المستقبل االهلية للبنين

 476.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16899

162041043015

علي مؤيد مسلم جادر

احيائي اعدادية شهيد العقيدة للبنين

 437.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16900

162041352039

سالم عادل عبد الشهيد سلمان

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 382.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16901

162042212007

بنين نجم عبود شبوط

احيائي اعدادية الفضيلة للبنات

 381.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16902

162042207122

فاطمه حسن عزيز سلطان

احيائي ثانوية انوار البديع االهلية للبنات

 369.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16903

162041365049

مرتضى كفاح كاظم يوسف

احيائي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16904

162041355142

منتظر عالء كامل دفار

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16905

162042260023

حنين حيدر حميد حريجه

احيائي ثانوية المتنبي االهلية للبنات

 364.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16906

162041355071

عبد هللا جميل كاظم صالح

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 364.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16907

162041355075

عبد هللا فرحان ثجيل منشد

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 362.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16908

162041076005

جعفر عواد فلغوص عطيه

احيائي ثانوية االرتقاء االهلية للبنين

 360.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16909

162042283007

ايات لؤي عبد االمير جواد

احيائي اعدادية شمس الشموس للبنات

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16910

162042265021

زهراء حسن عباس كاظم

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16911

162042383207

كوثر يوسف حرب بدر

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16912

162042338049

نور صباح حسن عبيد

احيائي ثانوية الثريا للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16913

162041363059

منذر حيدر محمد احتيرش

احيائي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16914

162041355044

زيد محمد عبد علي خريبط

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16915

162042272007

رتاج مهند عبد اللطيف عبد المجيد

احيائي ثانوية الفارابي االهلية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16916

162042381181

مريم مهدي نعمة ناصر

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16917

162041400055

عبد الرحمن محمد عبد الحميد جوهر

احيائي الخارجيون

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16918

162042291006

خولة حاتم حسن رهيف

احيائي ثانوية البينة للبنات

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16919

162042466006

ساره علي كاظم حسن

احيائي ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16920

162042209070

مريم عبد هللا هليل صاحي

احيائي اعدادية الشنقيطي للبنات

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16921

162041085027

عباس حسين علي عبد النبي

احيائي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16922

232042107027

تبارك جاسم محمد حسين

احيائي اعدادية دجلة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16923

162042381104

زينب عبد اللطيف نوري عزيز

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16924

162041353047

محمد عبد هللا فنجان حسين

احيائي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16925

162042467012

زينب عادل حيال فاضل

احيائي ثانوية موطني االهلية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16926

162041110005

حسين خالد رحيم نعمه

احيائي ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة
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162042184001
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احيائي ثانوية شط العرب االهلية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16928

162042162025

رحمة ياسين طالب طه

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16929

162041119024

محمد عصام محمد عبدالمحسن

احيائي ثانوية نور الحق االهلية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16930

282041001027

حسن علي حسين حسن

احيائي اعدادية الثورة للبنين

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16931

162042381124

سرى محمود عدنان محمود

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16932

162042247070

سكينه يحيى جاسم محمد

احيائي ثانوية الكباسي للبنات

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16933

162042165475

نور عبد هللا نجم الدين عبد الحبيب

احيائي ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنات

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16934

162041422001

زيد كاظم طالب عبود

احيائي ثانوية منازل الكرامة االهلية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16935

162042247025

تقوى محمد عبد النبي مشتت

احيائي ثانوية الكباسي للبنات

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16936

162041359008

سجاد سرمد كنعان ابراهيم

احيائي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16937

162041354046

علي ساجد قاسم عباس

احيائي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16938

272042160117

حوراء عماد محمد جواد

احيائي اعدادية النهوض المسائية للبنات

 339.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16939

162042383141

زينة فياض حميد مناتي

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 339.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16940

162042188003

فاطمة سمير عبد الرزاق محي

احيائي ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16941

162042274013

رشا علي عبد الحسين رحيم

احيائي ثانوية نور الحق االهلية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16942

162041140022

سجاد عباس احمد جايد

احيائي ثانوية االمتياز االهلية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16943

162041358049

ياسين يحيى محمد عمر

احيائي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16944

162041001054

حيدر عبد الرحمن حسن حمزه

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16945

162042170017

تبارك عبد الرضا جاسم حسوني

احيائي اعدادية االندلس للبنات

 337.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16946

162042381053

حوراء حسين مهدي هارف

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16947

162042218107

ميادة رياض رمضان حمود

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 334.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16948

162042215020

منار لفته محمد كرين

احيائي ثانوية النبأ للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16949

162042262009

جمان عبد الكريم جاسم محمد

احيائي ثانوية النخيل االهلية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16950

162042211035

هاله حسين جمان خليل

احيائي ثانوية الماجدات للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16951

162041352108

مصطفى عباس جواد عوفي

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16952

162042162032

زهراء عماد كامل علي

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16953

162042218119

نوره أحمد خليل ابراهيم

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16954

162042401056

رشا طالب فارس فلك

احيائي الخارجيات

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16955

162041131022

علي جواد كاظم موسى

احيائي ثانوية االمين الصادق االهلية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16956

162042288002

ايات احمد عبد الرضا عودة

احيائي اعدادية بهجة الفؤاد للبنات

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16957

162041050006

علي جاسم محمد خالد

احيائي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة
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 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16958

162041355023

حسن زهير سعيد مايع

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

16959

162042173019

زينب حيدر جوده جاسم

احيائي اعدادية المعالي للبنات

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16960

162042240081

فاطمة جبار عبود سالم

احيائي اعدادية الخالصة للبنات

 329.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16961

162041409003

عيسى أياد صالح هاشم

احيائي ثانوية الخالدون االهلية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16962

162041355114

ليث صدام دريس خليف

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16963

162042194030

زينب علي هادي كحيش

احيائي اعدادية الميقات للبنات

 327.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16964

162042230046

طيف عبد الكريم عبد الجبار نجم الدين

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16965

162041108017

علي هاشم مهدي خزعل

احيائي ثانوية المتنبي االهلية للبنين

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16966

162041044027

محمد قصي عبد الرزاق معتوق

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنين

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16967

162041032005

عبد الرزاق محمد عباس جبر

احيائي ثانوية الجنات األهلية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16968

162041352118

منتظر مهدي جبر فرج

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16969

162041352129

مصطفى ناصر ثامر لفتة

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16970

162041028010

عباس حسن مشجر نعيم

احيائي اعدادية الفرزدق للبنين

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16971

162042230040

شمس فارس فيصل محمد

احيائي اعدادية الخنساء للبنات

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16972

162041352126

يوسف الزم سمير ياسر

احيائي اعدادية الثوار المسائية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16973

162041002021

زيد عوفي علي حسين

احيائي اعدادية الكفاح للبنين

 323.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16974

162041497033

عباس مثنى باسم خضير

احيائي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 323.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16975

162041034015

حسين علي موحان فعل

احيائي اعدادية الزبير للبنين

 322.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16976

162042268003

ايالف باسل حامد صالح

احيائي اعدادية غدير خم للبنات

 322.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16977

222041356115

عبد هللا بسام مهدي عزيز

احيائي اعدادية التميز للبنين

 322.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16978

162041350002

جهاد حسين لعيبي اسماعيل

احيائي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 321.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16979

162041057004

علي ماجد حسين سعد

احيائي ث نون والقلم االهلية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16980

162042181031

نوره سليمان نعمه مجبل

احيائي اعدادية الحضارة العربية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16981

162041140051

محمد عادل عبد حنون

احيائي ثانوية االمتياز االهلية للبنين

 319.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16982

162041360003

حسين علي عبد االمير حيدر

احيائي ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطة

 319.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16983

162042473029

فاطمه حميد غدير عباس

احيائي اعدادية االهله للبنات

 317.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16984

162042383245

نورا مكي داغر فيصل

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16985

162042219016

رانيه عبد هللا حسن عبد هللا

احيائي اعدادية رفح للبنات

 312.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16986

162042200005

ايالف وصفي جاسم طاهر

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 310.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16987

162042198018

زهراء قصي سعيد يوسف

احيائي ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبنات

 309.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16988

162041047031

علي جواد كاظم عبد النبي

احيائي اعدادية الرضوان للبنين

 309.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة
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16989

162041007045

محمد باقر عبود احمد

احيائي اعدادية البصرة للبنين

 308.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16990

162042196044

معصومة عبد االمير قادر مطرود

احيائي ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنات

 308.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16991

162042234047

زينب محمد عبد الرضا حميد

احيائي اعدادية البصرة للبنات

 307.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16992

162041300012

خالد نعمه حمود نعيمه

احيائي ثانوية الرافدين المختلطة

 307.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16993

162042268020

سبأ حسن علي حنتوش

احيائي اعدادية غدير خم للبنات

 307.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16994

162042245019

زينب عبد الرضا محمد عايش

احيائي اعدادية العهد الزاهر للبنات

 306.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16995

162041020031

منتظر ثامر كنعان داود

احيائي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 306.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16996

162042196033

عذراء هاني الزم راضي

احيائي ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبنات

 304.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16997

222042149046

نور نافع ماجد صالح

احيائي اعدادية الناصرية للبنات

 304.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16998

162042293010

شوك باسم شيحان خزعل

احيائي ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبنات

 304.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

16999

162041357086

مرتضى عبد الودود سلمان محمد

احيائي اعدادية العراق المسائية للبنين

 303.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17000

222041094021

يحيى مصطفى شهيب حمد

احيائي ثانوية الكوثر االهلية للبنين

 302.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17001

162051007084

محمد حر علي خضير

تطبيقي اعدادية البصرة للبنين

 435.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17002

162052338031

سكينة خليل ابراهيم حمادي

تطبيقي ثانوية الثريا للبنات

 412.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17003

162051047041

حسين عبد الواحد عبد الزهرة عبود

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 409.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17004

162051497060

علي احسان محمد حسين

تطبيقي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 395.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17005

162052146049

مريم محمد حمود عبد الحي

تطبيقي ثانوية آل الرسول االهلية للبنات

 395.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17006

162051083100

كاظم فيصل خلف عباس

تطبيقي ثانوية انوار البديع األهلية للبنين

 393.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17007

162051497066

علي جاسم محمد ضمد

تطبيقي ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنين

 390.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17008

162051047061

زين العابدين سعد كاظم جبار

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 389.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة

17009

162042209016

بنين علي زهير صخي

احيائي اعدادية الشنقيطي للبنات

 390.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17010

162042383173

عذراء ناظم هاشم الزم

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 361.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17011

162041090030

سجاد نجم عبد هللا والي

احيائي ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنين

 361.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17012

232041050010

عباس علي خليل محمد

احيائي اعدادية الفرزدق للبنين

 361.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17013

222041026037

مؤمل علي حسين جابر

احيائي اعدادية الحكيم للبنين

 361.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17014

232041209012

صباح فاضل كاظم حسون

احيائي ثانوية ابو القاسم المختلطة

 360.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17015

162042247106

نبأ كاظم عزيز علي

احيائي ثانوية الكباسي للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17016

162042154008

حنان محمد حسن خلف جاسم

احيائي اعدادية القرنة للبنات

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17017

162041077004

حسين عالء محمد مراد

احيائي اعدادية األعراف للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17018

162042465008

نور جبار حسين علي

احيائي ثانوية الماء المعين االهلية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17019

222041019016

احمد وليد حبيب صويحب

احيائي اعدادية المرتضى للبنين

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية
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احيائي اعدادية زينب بنت علي ع للبنات

 321.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17021

162041084036

حسين عالء عدنان علي

احيائي ثانوية شط العرب األهلية للبنين

 315.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17022

232041054071

سيف كامل عبد الحسين موسى

احيائي اعدادية الشوملي للبنين

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17023

162051412032

مسلم حسن خميس صالح

تطبيقي ثانوية البصير االهلية للبنين

 401.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17024

162052280029

زينب عبد الرضا عبد وشيح

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 385.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17025

162052175011

عائشة جميل سلمان عودة

تطبيقي اعدادية المعرفة للبنات

 383.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17026

162051076098

محمد جواد كاظم حسين

تطبيقي ثانوية االرتقاء االهلية للبنين

 382.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية

17027

282041151139

سجاد محمد عبد الحسن صافي

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 370.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17028

282041151032

احمد محمد عبد كطين

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17029

222042425020

زهراء سعد دنيف عاجل

احيائي ثانوية النوارس االهلية للبنات

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17030

282041008074

فالح مازن فالح مجيد

احيائي اعدادية المجر الكبير للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17031

282041151078

حسين علي عبد الزهره جبر

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17032

282041015025

محمود كاظم كوز بدن

احيائي اعدادية كميت للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17033

282041151269

مرتضى رعد عبد الصاحب شخير

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17034

282042052010

اسراء مهند يحيى علوان

احيائي ثانوية بطلة كربالء

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17035

282041400021

ضياء رعد ثاني موسى

احيائي الخارجيون

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17036

282042054011

روان حسين عبد النبي جعفر

احيائي ثانوية صدى العلوم االهلية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17037

282041151231

محمد حبيب سالم حميد

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17038

282042055011

آيات مهدي صالح حسين

احيائي اعدادية بنت الهدى للبنات

 307.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17039

282042061027

صفاء كريم فانوس غضيب

احيائي ثانوية الكحالء للبنات

 305.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17040

282041151133

سجاد عليوي لفته عذيب

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 305.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17041

222041034047

وائل عباس مكطوف صعيصع

احيائي اعدادية االطهار للبنين

 303.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17042

222041356124

عالء هيثم فالح جوده

احيائي اعدادية التميز للبنين

 302.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17043

282042071012

زينب فاضل سعيد سوادي

احيائي ثانوية االقصى للبنات

 301.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17044

282052051017

رفاء علي خريبط ابو الهيل

تطبيقي ثانوية االصالة للبنات

 393.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17045

162051363216

كاطع عباس كاطع سفيح

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 371.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17046

282052050045

فاطمة قاسم مختاض حميد

تطبيقي ثانوية النضال للبنات

 370.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17047

162051365190

محمد عبد الكريم ناصر سعيد

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 367.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17048

282051001152

محمد قاسم رحيم حيدر

تطبيقي اعدادية الثورة للبنين

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17049

162051363239

محمد خلدون عبد الرضا جاسم

تطبيقي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة

17050

162051013060

محمد عبد الحسين جبار بدن

تطبيقي اعدادية الرسالة للبنين

 362.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة
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احيائي اعدادية االبداع المسائية للبنين

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17052

222042170072

مروه احمد جخيور عباس

احيائي اعدادية صدى النجاح للبنات

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17053

222042189030

غفران عبد الحسين حميد ياسر

احيائي ثانوية الطيبات اللبنات

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17054

222041013068

سيف علي داخل عفيت

احيائي اعدادية السالم للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17055

222042199016

بنين كاصد مفتن رسن

احيائي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17056

222041302009

جعفر رياض جبار عباس

احيائي اعدادية الغراف المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17057

222041036196

علي اياد عمران طالب

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17058

222042115068

سرى سعدون كاظم عنود

احيائي اعدادية رملة للبنات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17059

222041007034

حسين علي صالح تركي

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17060

232042271262

رقية علي حسين محمد

احيائي اعدادية الرحاب المسائية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17061

222042136039

نور الهدى صالح جبر منشد

احيائي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17062

222042401050

زينب عربي جبر حميدي

احيائي الخارجيات

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17063

222041076015

حسن نبراس خضير عبد

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17064

292041005002

احسان مازن عبد الرزاق زبون

احيائي اعدادية الخضر النموذجية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17065

222042321236

هاجر عبد النبي جبار حمود

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17066

222041001129

نور الحسين يحيى كاظم يعكوب

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17067

222042189019

زهراء عبد الحسين حميد ياسر

احيائي ثانوية الطيبات اللبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17068

222041008036

مصطفى مهند علي بالسم

احيائي ثانوية الصمود للبنين

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17069

221942212007

سنان سالم اسماعيل ابراهيم

احيائي اعدادية ابي الخصيب المختلطة

 400.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17070

222041272006

حسين ثامر بليسم ذرب

احيائي ثانوية المرفأ المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17071

222041320002

شاكر ماهر شاكر طوبيا

احيائي ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17072

222042392076

زينب محسن طالب تويلي

احيائي ثانوية االستبرق للبنات

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17073

222042323052

بيادر بدر عجوب حايف

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17074

222042196016

زينب وحيد خضر حسين

احيائي ثانوية الخمائل للبنات

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17075

222042209103

زهراء يحيى عناد عاتي

احيائي اعدادية السوق للبنات

 337.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17076

222042391056

منار مدلول عنيد ساير

احيائي ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنات

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17077

222041306304

مجتبى احمد عزيز كاطع

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17078

222042163063

طيبه حسن دحام كتاب

احيائي اعدادية بردى للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17079

222041027025

حسين خالد ياسر حسين

احيائي اعدادية النصر للبنين

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17080

222042156233

فاطمه كاظم حسن عواد

احيائي اعدادية النور للبنات

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17081

222042109024

حوراء اركان حسن ثويني

احيائي اعدادية الفيحاء للبنات

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية
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احيائي اعدادية سعدي دبين المسائية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17083

222041007023

حسن ناجي حمود جابر

احيائي االعدادية الشرقية للبنين

 327.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17084

222042126003

اسماء علي عبد هللا جوبي

احيائي ثانوية الفاطميات للبنات

 327.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17085

222042143144

زهراء حسن عبد منخي

احيائي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17086

222042323416

ساره ياسين حياوي عبد

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17087

222042311060

سراب عواد غالي شعير

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 323.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17088

222041310162

مؤمل محمد عبد الرضا عطشان

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 321.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17089

222042190154

فاطمه جليل زغير ابو الهيل

احيائي ثانوية الوالية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17090

222042115018

تبارك خالد جحيل هدل

احيائي اعدادية رملة للبنات

 317.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17091

162051119001

أحمد جمال عبدالقادر عبدالكريم

تطبيقي ثانوية نور الحق االهلية للبنين

 372.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17092

162051022096

كرار عبد هللا هاشم الزم

تطبيقي اعدادية الهارثة للبنين

 368.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17093

162051370006

احمد رشيد زغير عمير

تطبيقي ثانوية العرب المسائية للبنين

 368.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17094

162052226114

ندى حسن علي كاظم

تطبيقي اعدادية شط العرب للبنات

 367.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17095

222051306064

عبد الرسول محمد ابراهيم نعمه

تطبيقي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 363.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17096

222051096031

مهدي عبد علي عبد الواحد موسى

تطبيقي ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنين

 361.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17097

222052311007

حنين حسين ظاهر حسن

تطبيقي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 360.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17098

162051134029

علي عدنان طالب ناصر

تطبيقي ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17099

222051306086

علي طالب عبد مهوس

تطبيقي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17100

162051019009

احمد وميض محمد حسن

تطبيقي اعدادية المعقل للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17101

162051096015

سنان محمد قحطان رسن

تطبيقي ثانوية الكفاح األهلية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17102

222051010007

ايمن عباس رمضان سالم

تطبيقي اعدادية محمد باقر الصدر للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17103

162051006021

حسن مرتضى احمد جاسم

تطبيقي اعدادية المتنبي للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية

17104

222042321195

نوره محمد راضي رفيج

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17105

222042161095

عذراء علي حسين جبر

احيائي اعدادية الشطرة للبنات

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17106

222041064019

علي ريحان رشيح سلمان

احيائي ثانوية الميثاق للبنين

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17107

222041077059

خضير جواد شليبة خليف

احيائي ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17108

222042394011

بتول غانم لفته راشد

احيائي ثانوية السبطين االهلية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17109

221942183026

دعاء جمعه عبد الحسين عبد الساده

احيائي ثانوية التحرير اللبنات

 407.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17110

222041313017

رشيد حميد محمد اليذ

احيائي اعدادية الدواية المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17111

222042401017

ايه حيدر حسين علي

احيائي الخارجيات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17112

222042167036

زينب جاسم عليوي محمد

احيائي اعدادية النصر للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة
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17113

222042200007

زهراء يوسف زويد عيسى

احيائي ثانوية بالد الرافدين االهلية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17114

222041371025

سجاد عمار جبار شبيب

احيائي اعدادية شهداء الغراف للبنين

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17115

222042169026

حنان حسين غازي ربح

احيائي اعدادية النيل للبنات

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17116

222042169052

زينب جبار حسين دحام

احيائي اعدادية النيل للبنات

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17117

222042203027

زهراء عدنان خلف عبد الرزاق

احيائي ثانوية الرحمن االهلية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17118

222041307119

علي ياسر قاسم بزاز

احيائي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17119

222041307051

حمزه حسن سلمان جاسم

احيائي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17120

222042183035

رسل حيدر ياسر محمد

احيائي ثانوية التحرير اللبنات

 334.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17121

222042321158

مروه سالم جبار حنون

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17122

222041064016

عبد هللا هاشم محمد حسين

احيائي ثانوية الميثاق للبنين

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17123

222042203010

حنين عماد ارحيم عبد اللطيف

احيائي ثانوية الرحمن االهلية للبنات

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17124

222042189018

زهراء حسن عبد رهيط

احيائي ثانوية الطيبات اللبنات

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17125

222042165036

رحاب عمران زوان جالوغ

احيائي اعدادية الفاضالت للبنات

 329.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17126

222041058121

محمد عبد هللا جليل فدعوس

احيائي ثانوية المعرفة االهلية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17127

222041307198

عدنان حسن صيوان كريم

احيائي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17128

222041216002

جعفر احمد نعمه عزيز

احيائي ثانوية البدر المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17129

222042182046

نورس كريم صبيح عطيه

احيائي ثانوية النرجس اللبنات

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17130

222042189004

الهام حسن عبد رهيط

احيائي ثانوية الطيبات اللبنات

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17131

222041019068

حيدر سامر حسين حمادي

احيائي اعدادية المرتضى للبنين

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17132

221941028032

سجاد خالد مدلول ساجت

احيائي اعدادية الرفاعي للبنين

 377.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17133

222042175038

تبارك بشير رحيمه يعكوب

احيائي ثانوية المعارج األهلية للبنات

 323.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17134

222042321208

يثرب علي امجد كريم

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17135

222042321092

زهراء محمد علي كريم

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 315.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17136

222041054035

عباس سعدون محيسن خريوت

احيائي اعدادية العالمة االميني للبنين

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17137

222042117065

هدى صالح حسن فنجان

احيائي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

 312.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17138

222041306012

احمد حميد برزان منصور

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 308.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17139

222042163005

اسراء حيدر حري ثجيل

احيائي اعدادية بردى للبنات

 307.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17140

162051062019

حسين علي حسن رحمه

تطبيقي اعدادية حجر بن عدي للبنين

 368.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17141

162051026011

حيدر نائل مهجر نعمه

تطبيقي ثانوية انوار الحجة للبنين

 364.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17142

222051029003

جعفر رياض حاضر طعمه

تطبيقي اعدادية البصرتين للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17143

162051400165

عباس عواد براك طعيمه

تطبيقي الخارجيون

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة
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17144

222051098023

علي مجيد ارحيم عبد هللا

تطبيقي ثانوية القلعة االهلية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17145

222051306094

كرار حيدر شنان عبد الحسين

تطبيقي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17146

162052170017

حوراء عباس عيسى إبراهيم

تطبيقي اعدادية االندلس للبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17147

222051373030

حسين خالد كريم طاهر

تطبيقي اعدادية شهداء الشطرة للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17148

222051027007

حسنين نعيم حميد كريم

تطبيقي اعدادية النصر للبنين

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17149

162051020074

علي وليد ثامر كنعان

تطبيقي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17150

162051019115

مصطفى ميثم جواد فاضل

تطبيقي اعدادية المعقل للبنين

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17151

162051364082

عباس زاهد شيال سعيد

تطبيقي ثانوية الدير المسائية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17152

222051314035

حسين ناصر حسين عالوي

تطبيقي اعدادية الضاد المسائية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17153

282052058011

رملة قاسم خميس حنظل

تطبيقي ثانوية العذراء للبنات

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17154

162051365119

عبد هللا ضياء ابراهيم حسن

تطبيقي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17155

162051071001

حسين احمد مزعل ماهود

تطبيقي ثانوية حمورابي االهلية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة

17156

162052280021

رقية محمد علي دوله

تطبيقي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

17157

222052120010

علياء يوسف جاسم محمد

تطبيقي اعدادية الهبة للبنات

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

17158

222052156011

حوراء جاسم فارس جعاز

تطبيقي اعدادية النور للبنات

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

17159

222051287003

حسين عواد جاسم جوعان

تطبيقي ثانوية االمل المختلطة

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

17160

162052210026

ساره غسان طالب عبد الوهاب

تطبيقي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

17161

162051121032

محمد صادق جعفر فنجان

تطبيقي ثانوية آل الرسول االهلية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

17162

192051037003

احمد صالح حمودي علي

تطبيقي اعدادية الفجر للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة

17163

162021359021

سجاد رزاق رشيد باهض

ادبي ثانوية خور الزبير المسائية للبنين

 371.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17164

162021083007

رضا عبد الكاظم نجم عبد هللا

ادبي ثانوية انوار البديع األهلية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17165

162022254043

لمياء عبد الكريم غانم عبيد

ادبي ثانوية الشام للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17166

162021077034

صادق علي صادق نجم

ادبي اعدادية األعراف للبنين

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17167

162021073012

يوسف بدر صائغ مكلف

ادبي ثانوية السياب االهلية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17168

162021097019

حسن عقيل حسين علي

ادبي اعدادية األزكياء للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17169

162022257065

نرجس وسام قاسم نعمة

ادبي اعدادية البسمة للبنات

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17170

162022305005

رقيه علي ماهود عزيز

ادبي ثانوية النصر المختلطة

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17171

162021371014

بركات علي كباشي مطشر

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17172

162021100007

حيدر شريف موش آنه سمير

ادبي ثانوية الكندي للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17173

162021012037

علي نجم علي مشعان

ادبي اعدادية الطالئع للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17174

162022164006

االء غازي صدام محيسن

ادبي اعدادية كربالء المقدسة للبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة
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ادبي اعدادية العباس للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17176

162021364065

محمد حمزة خلف محمد

ادبي ثانوية الدير المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17177

162021029012

حسنين يحيى عبد النبي مزيهر

ادبي ثانوية المدينة للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17178

161921092014

حيدر سوادي مالك مطرود

ادبي ثانوية المتنعمين للبنين

 415.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17179

162021354005

حسام جمعه طاهر ضيدان

ادبي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17180

162022239004

بان دعير كريم مهدي

ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17181

162022401117

زهراء ستار جبار شنيور

ادبي الخارجيات

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17182

162022281009

هدى عبد المهدي صالح شرهان

ادبي ثانوية االلباب االهلية للبنات

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17183

162022401072

حنان سامي علي موسى

ادبي الخارجيات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17184

162021045015

حمزة حسين حمزة عباس

ادبي اعدادية االعالم للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17185

162021072028

مسلم أمين هاشم سلمان

ادبي ثانوية العراق الجديد االهلية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17186

162021042040

عبد هللا هيثم عامر عبد الكريم

ادبي اعدادية ام قصر للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17187

162021134011

يوسف عقيل يوسف نجم

ادبي ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17188

162021074013

سداد زياد عجيل حسن

ادبي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17189

162021020015

المنتظر مهدي خصابه سلمان

ادبي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17190

162021046014

حسن علي حسن محسن

ادبي اعدادية حمدان للبنين

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17191

162022401294

نهايه كاظم زغير وحيد

ادبي الخارجيات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17192

162022254005

بنين عزت غازي زغير

ادبي ثانوية الشام للبنات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17193

162022220074

فاطمه شهاب احمد شهاب

ادبي اعدادية حيفا للبنات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17194

162021354060

يحيى احسان عدنان مروح

ادبي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17195

162022212010

رؤى علي حسن حيدر

ادبي اعدادية الفضيلة للبنات

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17196

162021495121

ماجد سعد نعمة رومي

ادبي اعدادية الجيل القادم للبنين

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17197

162022242048

شهد عبد هللا جبار حرج

ادبي اعدادية البتول للبنات

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17198

162021353011

احمد مهيمن عبد اللطيف عبد المجيد

ادبي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17199

162021051016

طه نجيب طه ياسين

ادبي اعدادية العباس للبنين

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17200

162021050033

مصطفى فهمي يابر محمد

ادبي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17201

162021061040

عباس مزهر سعدون سويد

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17202

162021047077

محمد لؤي يحيى مبارك

ادبي اعدادية الرضوان للبنين

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17203

162021029037

كرار بدر جودة حسن

ادبي ثانوية المدينة للبنين

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17204

162022239015

دعاء احمد نايف تويه

ادبي اعدادية الجمهورية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17205

162021109006

محمد جواد ماجد حافظ جري

ادبي ثانوية الخليج االهلية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة
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17206

162021113008

منتظر ابراهيم شبيب سالم

ادبي ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17207

162022162016

فاطمة سعد جبار رمضان

ادبي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17208

162021046045

عقيل فاضل موسى بنيان

ادبي اعدادية حمدان للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17209

162022237050

نبأ محمد طه قاسم

ادبي اعدادية العروبة للبنات

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17210

162022210076

شيماء داود سالم جمعة

ادبي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17211

162022217043

زهراء توفيق محسن جاسم

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17212

162021021028

كرار حبيب علي خلف

ادبي اعدادية االمام الحسين للبنين

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17213

162022219057

هبة هللا حيدر هادي عبود

ادبي اعدادية رفح للبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17214

162021354054

منتظر علي حمود بدر

ادبي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17215

162021049007

اوراس اسعد عبد الرضا مطرود

ادبي اعدادية شط العرب للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17216

162021351030

علي خليل ابراهيم سعيد

ادبي ثانوية الهوير المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17217

162021354032

علي عبد شريده عبيد

ادبي ثانوية القرنة المسائية للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17218

162021400375

محمد محي ناصر محي

ادبي الخارجيون

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17219

222021082006

عباس سلمان ناصر حسين

ادبي اعدادية وليد الكعبة للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17220

162022174009

زينب احمد حافظ مهدي

ادبي اعدادية سبأ للبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17221

162022383066

ليلى عمران موسى عيسى

ادبي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17222

162021061016

حسن خلف عبد الوهاب عبد الواحد

ادبي اعدادية جيكور للبنين

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17223

162021350019

سيف صالح عبد المهدي حبيب

ادبي ثانوية ام قصر المسائية المختلطة

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17224

162021051023

علي محمد عبد الواحد شذر

ادبي اعدادية العباس للبنين

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17225

162022172024

زهراء توفيق عبدالحسن عبد هللا

ادبي اعدادية الفواطم للبنات

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17226

162021021031

مجتبى خالد عبد النبي زغير

ادبي اعدادية االمام الحسين للبنين

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17227

162022173009

ايالف احمد عبد الزهره بريسم

ادبي اعدادية المعالي للبنات

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17228

162042259066

هاجر نافع علي حسين

احيائي ثانوية االرتقاء االهلية للبنات

 371.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17229

162042155002

االء علي سلمان جابر

احيائي ثانوية الجامعة للبنات

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17230

162042259073

هند علي انس سلمان

احيائي ثانوية االرتقاء االهلية للبنات

 364.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17231

162042401114

عفاف ميثم حسين علي

احيائي الخارجيات

 362.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17232

162042301027

زهراء جبار موزان كطافة

احيائي ثانوية الفرات المختلطة

 362.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17233

162042228080

ضحى اكثم مجيد عبد الحسين

احيائي اعدادية العشار للبنات

 362.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17234

162042219011

بنين حيدر عبد الكاظم حنظل

احيائي اعدادية رفح للبنات

 360.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17235

162041039016

عباس حميد تلف حسن

احيائي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17236

162042383078

رغد عبد الحسن فاضل عبد الحميد

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة
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 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17238

162042220013

زهراء حميد حسين صالح

احيائي اعدادية حيفا للبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17239

162042218095

ليلى وليد عبد االله عبد هللا

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17240

162041355067

عبد الرحمن عواد عبيد جودة

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17241

162042162002

اديان جالل محمود مجيد

احيائي ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17242

162042227025

زينب جواد يوسف شياع

احيائي ثانوية العلياء للبنات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17243

162042194021

زهراء طارق صبيح كاطع

احيائي اعدادية الميقات للبنات

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17244

212041068026

يوسف خليل محمد حسن

احيائي ثانوية الفاروق للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17245

162042459010

تبارك عقيل عدنان علي

احيائي ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنات

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17246

162041002012

حسن محمد ناظم رحيم

احيائي اعدادية الكفاح للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17247

162041358022

عباس سالم كاظم غالي

احيائي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17248

162042238021

زينب علي خميس عبدهللا

احيائي اعدادية االريج للبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17249

162042181004

امل خالد طعمه رخيص

احيائي اعدادية الحضارة العربية للبنات

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17250

162042339007

حنين هيثم محمد حامد

احيائي ثانوية الوهج االهلية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17251

162042255012

فاطمه صادق جعفر محمد

احيائي ثانوية االمام الرضا (ع) للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17252

162041358028

علي حسنين جاسم محمد

احيائي اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنين

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17253

222042432014

ختام رحيم حسن هليل

احيائي ثانوية اور الذهبية االهلية للبنات

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17254

162041085008

أمير عدنان كاظم عبد الصمد

احيائي ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17255

162042204093

مريم رمزي نوري فدعم

احيائي ثانوية الجواهري االهلية للبنات

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17256

162042192064

معصومه عادل عبد االمير اسد

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17257

222042199072

صافي محمد شنين مشكور

احيائي ثانوية نسيبة االنصارية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17258

162042210015

بتول عباس خضير مخرب

احيائي اعدادية ليلى األخيلية للبنات

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17259

192042162050

شهد محمد عبد الرحمن محمد سعيد

احيائي اعدادية المغيرة بن شعبة للبنات

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17260

162042380012

اسمار حسن جاسم صادج

احيائي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17261

162042211018

ضحى عالء حاجم محسن

احيائي ثانوية الماجدات للبنات

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17262

162042469008

فاطمه عدي عبد اللطيف عبود

احيائي ثانوية نون والقلم االهلية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17263

162042173023

شمس اسعد حميد حساني

احيائي اعدادية المعالي للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17264

162041036020

عبد هللا غازي محمد سلمان

احيائي اعدادية الحسن البصري للبنين

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17265

162042218028

رؤى عبد االمير قاسم عبود

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17266

162042208021

رؤى امين لفته كشيش

احيائي اعدادية غزة للبنات

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17267

162042150010

حوراء حمد عباس سهر

احيائي اعدادية الهدى للبنات

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة
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 327.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

احيائي اعدادية كربالء للبنين

17269

162041002003

احمد غسان خلف رحيم

احيائي اعدادية الكفاح للبنين

 327.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17270

162042218084

فاطمه رياض حميد عبود

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17271

162042401148

مريم علي حنتاو كاظم

احيائي الخارجيات

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17272

162041020009

حسن محمد بدر مطلق

احيائي اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنين

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17273

162042238006

ايات ليث كاظم يوسف

احيائي اعدادية االريج للبنات

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17274

162042265036

ساره خالد عبد حديد

احيائي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17275

162042360001

االء فاضل كريم براك

احيائي ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17276

162041139006

ادريس ضياء هاشم صالح

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنين

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17277

162042298001

نور احمد صالح احمد

احيائي ثانوية ابن سينا االهلية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17278

162041060111

يوسف عبد المنعم مناتي بداي

احيائي ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17279

162041039031

محمد حميد تلف حسن

احيائي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17280

162042280063

شهد صباح نوري عوده

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17281

162042152079

زهراء عبدالكريم قاسم محسن

احيائي ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبنات

 322.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17282

162041400009

احمد عبد الكريم عبد الرضا مجيد

احيائي الخارجيون

 321.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17283

162041027016

علي رافد امين عثمان

احيائي اعدادية القرنة للبنين

 319.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17284

162041355024

حسن سعد رحيم حسون

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17285

162042238030

فاطمة جعفر علي حسين

احيائي اعدادية االريج للبنات

 318.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17286

162042243027

رحاب سجاد جعفر عبد علي

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 316.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17287

162042401035

حسناء محمد شنين موسى

احيائي الخارجيات

 316.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17288

162042401141

فرقان قاسم عبد هللا بطي

احيائي الخارجيات

 315.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17289

162042218117

نور قاسم ياسين جبار

احيائي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 315.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17290

162042280015

بتول عبد هللا حسين عبد هللا

احيائي ثانوية النخبة االهلية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17291

162041400100

نظير احمد قاسم حنون

احيائي الخارجيون

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17292

162042220043

هدى عبود عبد الواحد عبود

احيائي اعدادية حيفا للبنات

 311.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17293

162042192035

زهراء كريم كاظم هندال

احيائي ثانوية جيل التفوق االهلية للبنات

 311.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17294

162052360001

خديجه حسين عبد الخضر علي

تطبيقي ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطة

 409.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17295

162052236005

حوراء نجم عبود بالل

تطبيقي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 388.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17296

162052458060

مروه منير محمد عبود

تطبيقي ثانوية بحار االنوار للبنات

 384.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17297

162051047138

محمد عبد الرضا عبد هللا سلمان

تطبيقي اعدادية الرضوان للبنين

 384.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17298

162052240001

اساور عبد الحميد غازي حسن

تطبيقي اعدادية الخالصة للبنات

 383.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة
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تطبيقي اعدادية االندلس للبنات

 383.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17300

162052146020

حوراء كريم جودة عنيس

تطبيقي ثانوية آل الرسول االهلية للبنات

 382.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17301

162051121042

موسى محمد عبد الحسن عبد الواحد

تطبيقي ثانوية آل الرسول االهلية للبنين

 380.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة

17302

162042381041

بدور علي عبد الرضا مشتت

احيائي ثانوية الفجر الجديد المسائية للبنات

 385.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17303

232041051170

مصطفى عباس حامد عبد الساده

احيائي اعدادية كوثا للبنين

 368.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17304

162042197003

اماسي ظافر حمادي جاسم

احيائي ثانوية الفرات االهلية للبنات

 364.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17305

162042332117

هديل جبار باشخ مشيجل

احيائي ثانوية ادم االهلية للبنات

 362.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17306

162042243099

وديان باسم عبيد فلك

احيائي ثانوية دجلة للبنات

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17307

162042154043

نور الهدى جمال رحيم حسن

احيائي اعدادية القرنة للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17308

162041355082

علي توفيق ناصر خلف

احيائي ثانوية الزبير المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17309

162042478001

سارة حسين حمادي عبد الواحد

احيائي ثانوية الصراط القويم االهلية للبنات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17310

162041363027

عالوي عوفي زاير منسي جيشي

احيائي ثانوية المدينة المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17311

162042153030

رغدة جليل مانع كاطع

احيائي اعدادية اكثم بن صيفي للبنات

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17312

162042219020

ريم فيصل غازي أحمد

احيائي اعدادية رفح للبنات

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17313

162042291012

زينب كاظم عيادة فياض

احيائي ثانوية البينة للبنات

 339.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17314

242041211049

عالء فواز عبد علي جياد

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17315

212041013171

يوسف هادي محمد حسين

احيائي اعدادية كنعان للبنين

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17316

232041252009

احمد عالوي عبد صكبان

احيائي اعدادية القاسم المسائية للبنين

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17317

162042226002

اسراء خليل مغامس داود

احيائي اعدادية شط العرب للبنات

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17318

162042278024

هديل صالح بدر هندال

احيائي ثانوية البرهان االهلية للبنات

 334.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17319

162042200007

دعاء هادي كاظم كحيط

احيائي ثانوية الكوثر للبنات

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17320

162042291002

اسراء جبار محسن محمد

احيائي ثانوية البينة للبنات

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17321

222042323329

نور الهدى محمد جحيل بدر

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 329.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17322

162041002055

موسى عبد الرزاق عبد الزهرة زامل

احيائي اعدادية الكفاح للبنين

 328.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17323

162042383095

زهراء عباس كاطع مهلهل

احيائي ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبنات

 328.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17324

242041211004

احمد اسماعيل عبد اسحاق جبر

احيائي ثانوية السنية المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17325

162041049052

مصطفى ثائر عبد الجبار شاكر

احيائي اعدادية شط العرب للبنين

 323.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17326

252041160011

غانم عبد الحسن محمد جواد احمد

احيائي ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنين

 317.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17327

222041057031

مجتبى نصر عديم حميد

احيائي اعدادية الشهداء للبنين

 317.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17328

162042209073

منال محمد سامي سبتي

احيائي اعدادية الشنقيطي للبنات

 315.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17329

222041306342

محمد علي كاظم مالك

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات
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 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

احيائي اعدادية قباء للبنين

17331

162051101001

حسين عصام مالك خضير

تطبيقي ثانوية الدورة للبنين

 378.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17332

162052218067

مريم عبد الستار عبد الجبار عبد العزيز

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب للبنات

 374.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17333

162052201005

زينب مشعل سلمان مرزوق

تطبيقي ثانوية زينة الودق األهلية للبنات

 374.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات

17334

282022050028

زهراء حسن بشارة بداي

ادبي ثانوية النضال للبنات

 401.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17335

282022072007

ايمان عباس حمادي جخيور

ادبي ثانوية المشرح للبنات

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17336

142022224028

ندى علي عبد الحسين دنان

ادبي ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبنات

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17337

282022091052

هيفاء شاكر عيدان شيشخان

ادبي ثانوية ام ورقة للبنات

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17338

282021004121

محمد عبد هللا جبار سيد

ادبي اعدادية التحرير للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17339

282022095044

صابرين جمعه عبد الساده حسين

ادبي ثانوية النجاة للبنات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17340

282022055065

صابرين صباح زغير محسن

ادبي اعدادية بنت الهدى للبنات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17341

282022088029

زينب حميد كاظم بهير

ادبي ثانوية رتاج الكعبة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17342

282022095067

نور صفاء رحيم هاشم

ادبي ثانوية النجاة للبنات

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17343

282022051012

ايات علي عباس جبر

ادبي ثانوية االصالة للبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17344

282022066004

اية عالء محمد حسن

ادبي ثانوية قلعة صالح للبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17345

282022055066

صابرين نعيم سعد علي

ادبي اعدادية بنت الهدى للبنات

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17346

282022092042

زينب مدلول باشخ فنيطل

ادبي ثانوية االرتقاء للبنات

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17347

282021046065

سجاد محمد علي لفته

ادبي ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنين

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17348

282022070026

ريام صالح حويس كطيف

ادبي اعدادية الزوراء للبنات

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17349

282021101033

مسلم علي موات حسين

ادبي اعدادية االرشاد للبنين

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17350

282042083017

رشا نعيم عطية عكيلي

احيائي ثانوية خولة للبنات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17351

282042190043

حنان طالب جالب خليف

احيائي ثانوية التأميم المسائية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17352

282042083047

يقين احمد راضي داود

احيائي ثانوية خولة للبنات

 326.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17353

282041011059

منتظر كريم ناصر حسن

احيائي اعدادية حسان بن ثابت للبنين

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17354

282042052089

كوثر علي هاشم لفته

احيائي ثانوية بطلة كربالء

 320.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17355

282051012065

كرار عبد فلك سلمان

تطبيقي ثانوية دجلة للبنين

 386.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17356

162052174003

افنان منير حليم امين

تطبيقي اعدادية سبأ للبنات

 379.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17357

162052244016

زينب محمد خضير هاشم

تطبيقي ثانوية الوركاء للبنات

 367.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17358

282052063058

نبأ تحسين عجمي حسن

تطبيقي اعدادية اليمامة للبنات

 360.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17359

282051036031

منيب علي كنيج جبر

تطبيقي ثانوية ابو تراب للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17360

162051140081

يوسف محمود عيدان الزم

تطبيقي ثانوية االمتياز االهلية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

صفحة  560من 567
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دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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اسم الطالب

ت

الرقم االمتحاني

17361

162052198012

نرجس ماجد حسن عودة

الفرع

المدرسة

تطبيقي ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبنات

المجموع

القبول المركزي

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17362

282051104048

مصطفى جواد كاظم سلمان

تطبيقي ثانوية النصر المختلطة

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17363

162051340034

محمد احمد عبد الصاحب هاني

تطبيقي اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17364

282052085002

تقى عبد الحسين فرحان نمر

تطبيقي ثانوية الهاشمي النموذجية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة

17365

222021048003

احمد ناصر كامل بجاي

ادبي اعدادية  14تموز للبنين

 365.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17366

222022235009

زينب هاشم طارش عويد

ادبي ثانوية الواثق المختلطة

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17367

222021256007

رضا احمد عليوي محمد

ادبي ثانوية الفالح للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17368

222021305027

سعد عصام محسن باجي

ادبي ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17369

222022219002

تقوى فليح حسين شالل

ادبي ثانوية الفرزدق المختلطة

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17370

222021006066

مصطفى عبد االمير مفتن كاظم

ادبي اعدادية البطحاء للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17371

222021311041

صادق كاطع عبادي شنين

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17372

222022401040

رسل حسن علي حسين

ادبي الخارجيات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17373

222022102023

نور مرتضى ناصر غالي

ادبي ثانوية الفردوس االولى للبنات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17374

221921279015

قاسم فليح داود حسين

ادبي ثانوية زين العابدين (ع) المختلطة

 406.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17375

222022101031

نهى احمد عبد هللا عواد

ادبي اعدادية الفرات للبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17376

222022157039

زينب سعيد عزيز جازع

ادبي اعدادية الوركاء للبنات

 346.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17377

222022106054

علياء عبد الكاظم عبد علي فحل

ادبي اعدادية تونس للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17378

162022241026

زينب صادق قاسم عبد الرضا

ادبي اعدادية الوثبة للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17379

162022215044

سالي عالوي صالح عبود

ادبي ثانوية النبأ للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17380

162021018011

علي حسن منصور زغير

ادبي ثانوية الكنوز االهلية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17381

162022266027

شيماء عوض خابط الزم

ادبي ثانوية ماريا القبطية للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17382

162022168028

زينب مكي صدام جابر

ادبي اعدادية زينب بنت علي ع للبنات

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17383

222021047044

حيدر ستار جبار حسين

ادبي اعدادية المختار للبنين

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17384

222021235017

وائل خالد مطير تعوب

ادبي ثانوية الواثق المختلطة

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17385

222022235010

ندى فليح حسن عالوي

ادبي ثانوية الواثق المختلطة

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17386

162021006061

محمد سالم عبد هللا فنجان

ادبي اعدادية المتنبي للبنين

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17387

222021007036

مرتضى عدي عبد الحسين علي

ادبي االعدادية الشرقية للبنين

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17388

222021090053

قيس علي فليح حسن

ادبي اعدادية الحائر الحسيني للبنين

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17389

222022156025

زهراء حيدر شلهوب ظاهر

ادبي اعدادية النور للبنات

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17390

222021048033

مؤمل حبيب حسن كزير

ادبي اعدادية  14تموز للبنين

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17391

162022216034

زهراء ثامر محمد عويد

ادبي ثانوية ذات الصواري للبنات

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

صفحة  561من 567
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17392

222022126011

اسيل خالد عبد ربه جاسم

الفرع

المدرسة

المجموع

القبول المركزي

ادبي ثانوية الفاطميات للبنات

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17393

222022149025

سفانة ريسان جياد ريه

ادبي اعدادية الناصرية للبنات

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17394

222021047154

منتظر هيثم سعدي مكطوف

ادبي اعدادية المختار للبنين

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17395

222021300015

امجد اسعد عبد نده

ادبي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17396

222021224001

أحمد رياض صبري كاطع

ادبي ثانوية التعاون المختلطة

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17397

162021112006

حسين ثابت عبد الصمد طخاخ

ادبي اعدادية فتى االسالم للبنين

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17398

162022236007

ايالف صباح صبري جمعة

ادبي اعدادية مكة المكرمة للبنات

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17399

162021004023

كرار عبد الكريم شرقي سريح

ادبي اعدادية الشيخ الصدوق للبنين

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17400

162021092017

عبد هللا عدنان عبد االمير عبد الواحد

ادبي ثانوية المتنعمين للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17401

162021357035

حسن رحيم جاسم فياض

ادبي اعدادية العراق المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17402

162022241030

سحر نزار عبد الكريم عبود

ادبي اعدادية الوثبة للبنات

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17403

162021014046

محمد جبار خليفه فري

ادبي اعدادية االجيال للبنين

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17404

162021050021

علي عبد الكريم خلف محمد

ادبي اعدادية احمد الوائلي للبنين

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17405

162022169015

رانيه عبد الكريم عبود خضير

ادبي اعدادية المعقل للبنات

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17406

162022238004

ايات عبد الحميد هاشم طاهر

ادبي اعدادية االريج للبنات

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17407

222021300120

محمود محمد خضر محمد

ادبي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17408

162021356009

حسين خالد قاسم حسين

ادبي ثانوية سفوان المسائية للبنين

 339.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17409

222022323053

مريم جبار نعيس عبود

ادبي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 339.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17410

162021041035

محمد كثير نايف سرحان

ادبي اعدادية ذو النورين للبنين

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17411

162022276017

عذراء هاشم صدام فعيل

ادبي ثانوية الشهيد احمد عبد القادر للبنات

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17412

222021300035

حسين عبد الشريف خير هللا جوده

ادبي اعدادية الناصرية المسائية للبنين

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17413

162022265057

فاطمة شامي عبد الرضا زغير

ادبي اعدادية نازك المالئكة للبنات

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17414

161921305048

يوسف ثائر عبد هللا عبود

ادبي ثانوية النصر المختلطة

 394.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17415

222021047134

محمد هاني يوسف ابو رهين

ادبي اعدادية المختار للبنين

 337.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17416

222022156012

جنان عمار ياسر كسار

ادبي اعدادية النور للبنات

 337.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية
 337.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17417

162022237027

زينب محمد صالح محمد

17418

222041310107

عباس صباح نسيم عبد هللا

احيائي اعدادية التاميم المسائية للبنين

 388.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17419

222042136044

هند خيون محمد كريم

احيائي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 381.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17420

222042153259

سجى حازم وحيد سباهي

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 375.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17421

222042209123

زينه عبد الحسين نصيف والي

احيائي اعدادية السوق للبنات

 367.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17422

222042323392

اثمار عبيد هاشم جبار

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 362.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية
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 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

احيائي اعدادية التفوق للبنين

17424

222042209206

هيلين صاحب كاظم عوده

احيائي اعدادية السوق للبنات

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17425

222042155098

مريم رحمن زغير سعدون

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17426

222041306225

علي حسين نعيمه سعود

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17427

222042157116

نور هيثم شاكر نعيم

احيائي اعدادية الوركاء للبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17428

222042323189

زينب عبد الواحد كريم والي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17429

222042401019

براء راضي مكطوف طاهر

احيائي الخارجيات

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17430

222042321215

آيات مطير جاسم راشد

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17431

222041072164

مصطفى حيدر صالح عبد الساده

احيائي اعدادية التفوق للبنين

 350.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17432

222042182035

عذراء كريم كاظم علي

احيائي ثانوية النرجس اللبنات

 348.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17433

222041314045

فائق كاظم صفوك شغناب

احيائي اعدادية الضاد المسائية للبنين

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17434

222042321066

رحاب احمد صخي نجم

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17435

222042153227

زينب عبد الرحمان كاظم صالح

احيائي اعدادية بدر الكبرى للبنات

 347.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17436

222041049035

كرار عقيل سلمان جاسم

احيائي اعدادية النهضة للبنين

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17437

282041151054

جهاد خزعل خلف مجيسر

احيائي اعدادية الرفعة المسائية للبنين

 345.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17438

222042151057

غدير محمد عبد االله هادي

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17439

222042155082

طيبة قحطان عرب هاشم

احيائي ثانوية خولة بنت االزور للبنات

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17440

222041306025

احمد قاسم جبر فجر

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 342.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17441

222042134056

زهراء عدنان رهيف محسن

احيائي اعدادية الشموخ للبنات

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17442

221942136075

نور غازي فيصل قاسم

احيائي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 396.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17443

222042323067

جمانه حسين جمعة كريم

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17444

222041004038

علي جبار محسن كريم

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17445

222042162145

فاطمه رحيم كامل شايع

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17446

222041036233

علي مجيد ياسر عليوي

احيائي اعدادية كربالء للبنين

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17447

222042167093

مريم كاظم خمخيم شهيب

احيائي اعدادية النصر للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17448

222042323148

زهراء عبد الحميد ريكان عجيمي

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17449

222041301032

فاضل يونس احسين كاظم

احيائي ثانوية االنتصار المسائية للبنين

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17450

222042150020

زهراء حمزه عليوي محمد

احيائي اعدادية الوحدة للبنات

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17451

222042311077

فاطمه حيدر كاظم عبد هللا

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17452

222041003255

غيث راضي ذياب عودة

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17453

222042393005

اسيل مزهر تبينه حسين

احيائي ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنات

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية
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17454

222041001072

علي حسن عبد الحسين عوده

احيائي اعدادية الناصرية للبنين

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17455

221941069006

حسن ابا ذر ريكان عجيمي

احيائي اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنين

 384.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17456

222042401009

اسيا اجريس نكاد عوض

احيائي الخارجيات

 328.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17457

222041306032

احمد ياسر حسن ساجت

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 328.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17458

222042125050

زهراء عباس عبد حمود

احيائي ثانوية الصادق أألهلية للبنات

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17459

222042311081

فاطمه محمد حسين حميدان

احيائي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 325.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17460

222042095004

انفال اسعد عيدان حسين

احيائي اعدادية المنار للبنين

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17461

222042401041

رسل عالوي شمخي جبر

احيائي الخارجيات

 323.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17462

222041033075

سعدون جميل عذاب عبيد

احيائي اعدادية الشباب للبنين

 321.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17463

222042197014

زينب مطشر حرابه عساف

احيائي ثانوية البطائح للبنات

 320.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17464

222042169102

نوال نتيش فالح لهمود

احيائي اعدادية النيل للبنات

 320.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17465

222042149018

رسل محمد حسين دريم

احيائي اعدادية الناصرية للبنات

 319.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17466

222041306397

منتظر جاسب كاظم نايف

احيائي اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنين

 318.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17467

222042410061

زينب كاظم صبيح حسين

احيائي ثانوية ابن حيان االهلية للبنات

 317.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17468

222041035194

غيث علي شايش ناصر

احيائي اعدادية سوق الشيوخ للبنين

 316.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17469

222042323091

دعاء صباح جثير عوده

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 316.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17470

222041059014

حسين عباس يوسف ابورهين

احيائي ثانوية الصادقون للبنين

 315.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17471

222042401006

ازل قاسم خضير حسين

احيائي الخارجيات

 315.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17472

222041356224

مصطفى جواد رزيج لفته

احيائي اعدادية التميز للبنين

 315.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17473

222042323165

زهراء كاظم مهدي جابر

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17474

222041004065

نواف علي هاشم جبار

احيائي اعدادية اليرموك للبنين

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17475

222042108057

ساره وليد خضير عويد

احيائي ثانوية زنوبيا للبنات

 314.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17476

222041065032

حمزه محمد حسن محمد علي

احيائي ثانوية األنوار األهلية للبنين

 313.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17477

222042401067

شهد علي صياح علي

احيائي الخارجيات

 312.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17478

222042126054

ميالد ستار جابر عبيد

احيائي ثانوية الفاطميات للبنات

 311.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17479

222041011051

كرار حيدر سعد وحيد

احيائي اعدادية الكندي للبنين

 310.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17480

222042433011

تقى هللا رحمن شنان عبد االمير

احيائي ثانوية الجنات للبنات

 310.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17481

222042323419

سالي سمير نعيم حسين

احيائي اعدادية الخلود المسائية للبنات

 309.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17482

222041003104

حسين كاظم علوان حمزه

احيائي االعدادية المركزية للبنين

 309.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17483

222041333009

مقتدى ابراهيم خضير شناوه

احيائي ثانوية العلوم المسائية االهلية للبنين

 307.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17484

222051356062

مجتبى محمد حميد اسود

تطبيقي اعدادية التميز للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية
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 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17485

222052401009

دالل عبد ماهود سلمان

تطبيقي الخارجيات

17486

222051270014

علي صانت حنين بداي

تطبيقي ثانوية الصباح المختلطة

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17487

162051036117

محمد طالل حمود نجم

تطبيقي اعدادية الحسن البصري للبنين

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17488

222051254009

فالح عليوي راضي اسمير

تطبيقي اعدادية االمامين العسكرين للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17489

222051050001

احمد جاسب محمد عبد

تطبيقي ثانوية الغدير للبنين

 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17490

222052190034

زينب نسيم ريسان محيسن

تطبيقي ثانوية الوالية للبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17491

222051027008

حسين جبار حسين محمد

تطبيقي اعدادية النصر للبنين

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17492

162051044034

علي حامد فارس نصوري

تطبيقي اعدادية ابي الخصيب للبنين

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17493

162051434004

سيف الدين فارس منخي جبر

تطبيقي ثانوية أبجد االهلية للبنين

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17494

162051021020

علي صالح سالم صالح

تطبيقي اعدادية االمام الحسين للبنين

 353.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17495

162052380004

آيات جبار لفته جاسم

تطبيقي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية

17496

222022170021

رباب اياد محمد صالح

ادبي اعدادية صدى النجاح للبنات

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17497

222022182006

تماره محمد مجيد جبار

ادبي ثانوية النرجس اللبنات

 356.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17498

222022166051

مريم رياض مجيد حمادي

ادبي ثانوية االبتهال للبنات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17499

222022184005

حوراء طالب خلف داود

ادبي ثانوية تبارك للبنات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17500

222022166015

حوراء شمخي جبر بريسم

ادبي ثانوية االبتهال للبنات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17501

222022193016

حوراء راضي حمود جريح

ادبي ثانوية البينات للبنات

 351.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17502

222022188018

سراب مسلم هاشم صكر

ادبي ثانوية االمام الصادق (ع) اللبنات

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17503

161922217034

زهراء شاكر عبد الرحمن قاسم

ادبي اعدادية مطلع الفجر للبنات

 397.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17504

162021353059

مهيمن هشام ظاهر حبيب

ادبي اعدادية االمام الصادق المسائية للبنين

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17505

222021021019

منتظر مهر شاتي عبد الحسن

ادبي اعدادية ابراهيم الخليل للبنين

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17506

282022056055

فاطمه الزهراء حيدر جمعه كاظم

ادبي ثانوية البتول للبنات

 338.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17507

162022468001

دالل ايوب يوسف جمعه

ادبي ثانوية البتول االهلية للبنات

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17508

162021371112

مصطفى حسنين علي عايد

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17509

162021310017

حيدر عودة جعفر عبيد

ادبي ثانوية الصناديد المختلطة

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17510

222021307052

علي محمد جباري شويلي

ادبي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17511

222022156031

زهراء كريم عوده عطار

ادبي اعدادية النور للبنات

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17512

222022156035

زينب جاسم شريف صالح

ادبي اعدادية النور للبنات

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17513

162022213014

دالل محمد عباس مشرف

ادبي ثانوية المرفأ للبنات

 334.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17514

222022107031

مريم صالح هدهود ثاجب

ادبي اعدادية ام المؤمنين للبنات

 334.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17515

222021087004

عباس الياس عودة مهوس

ادبي ثانوية النجاح االهلية للبنين

 334.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد
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 334.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17516

162022220056

صفاء عبد الكريم عبد العزيز عباس

ادبي اعدادية حيفا للبنات

17517

161922454015

زينب حامد عبد الساده حسن

ادبي ثانوية االمجاد للبنات

 389.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17518

162022380013

انوار صباح حزام كريم

ادبي ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17519

162022238007

بنين نوري عبد الرضا غانم

ادبي اعدادية االريج للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17520

222022136007

صابرين اسباع جابر كندوح

ادبي ثانوية قبضة الهدى للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17521

162022235031

زينب فاضل مالك مطرود

ادبي ثانوية هبة الرافدين للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17522

162021425009

علي حازم مطر جادر

ادبي ثانوية شموع االمل االهلية للبنين

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17523

162022270013

زينب خالد عدنان غفله

ادبي ثانوية ام البنين للبنات

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17524

222021311090

نور حمود عبد جوده

ادبي اعدادية الرفاعي المسائية المختلطة

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17525

222022143015

زهراء منعم جواد كاظم

ادبي ثانوية الحكمة األهلية للبنات

 332.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17526

222021042015

حيدر راضي كيلو جعاز

ادبي اعدادية الجزائر للبنين

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17527

162021365043

علي عادل علي منصور

ادبي اعدادية االحرار المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17528

162021371009

احمد صادق بدر درباش

ادبي اعدادية المكاسب المسائية للبنين

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17529

162021016069

مرتضى ياسر ناهي مسعد

ادبي اعدادية السبطين للبنين

 331.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17530

162022401230

فاطمه حازم ثامر جايد

ادبي الخارجيات

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17531

162021015054

منتظر داود سلمان داود

ادبي اعدادية الشهداء للبنين

 330.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17532

222021011068

مصطفى علي يعقوب حسن

ادبي اعدادية الكندي للبنين

 329.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17533

222021305042

علي صالح هادي ماضي

ادبي ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنين

 329.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17534

132022093031

رباب علي مكطوف غضب

ادبي اعدادية الثورة العربية للبنات

 328.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17535

142042401048

دنيا علي عبد الزهرة فضالة

احيائي الخارجيات

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17536

222042321063

ذكرى زبون كاظم حسين

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 358.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17537

222042117060

مريم محمد ساهي عطشان

احيائي ثانوية خديجة الكبرى للبنات

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17538

222042162044

حوراء محسن صالح مهدي

احيائي اعدادية الحدباء للبنات

 352.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17539

232041010035

حمزه حيدر وادي جبر

احيائي اعدادية المشروع للبنين

 349.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17540

282041008111

مهتدي حسن خريبط حسوني

احيائي اعدادية المجر الكبير للبنين

 344.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17541

222042169049

زهراء غسان ساهي عبد

احيائي اعدادية النيل للبنات

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17542

222042321226

زينب مصطفى عايد جبر

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 337.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17543

222042441027

ندى عبد الحسين جابر راضي

احيائي ثانوية بيسان االهلية للبنات

 335.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17544

222042204144

شذى جميل عذاب عبيد

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 333.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17545

222041381011

سجاد باسم محمد مكطوف

احيائي ثانوية المعارف االهلية للبنين

 324.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17546

222042169074

فاطمة حسين حميد مخيلف

احيائي اعدادية النيل للبنات

 320.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد
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احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 320.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17548

222042204049

جواهر صابر عبد كايم

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 318.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17549

222042115042

زهراء احمد جواد زياره

احيائي اعدادية رملة للبنات

 317.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17550

282042097009

بسمله احمد فاضل صالح

احيائي ثانوية الطيبات للبنات

 312.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17551

112041203211

يوسف فؤاد محمود عبد هللا

احيائي ثانوية العال المسائية للبنين

 312.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17552

222042204151

ضحى مرتضى سلمان عباس

احيائي ثانوية القلعة االهلية للبنات

 311.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17553

202041391009

عبد الخالق يلماز عبد الخالق واحد

احيائي ثانوية المصلى النموذجية للبنين  -تركماني

 309.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17554

222042321007

ازهار محمد فالح جبر

احيائي ثانوية الشطرة المسائية للبنات

 306.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17555

222042410097

نور عبد الحسين شنين بدر

احيائي ثانوية ابن حيان االهلية للبنات

 306.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17556

222042115067

سحر حسين علوان جبر

احيائي اعدادية رملة للبنات

 305.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17557

222042151044

سجى عبد الحسين مظلوم حدود

احيائي اعدادية الكرامة للبنات

 304.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17558

222041064007

حيدر جبار عبد فرحان

احيائي ثانوية الميثاق للبنين

 304.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17559

282052059082

نبأ عباس شغاتي سيد

تطبيقي اعدادية العمارة للبنات

 364.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17560

162051053083

علي ناصر سكر جابر

تطبيقي اعداية التضحية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17561

162051357062

جبار ضياء نوري سلمان

تطبيقي اعدادية العراق المسائية للبنين

 359.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17562

182051351008

عبد العزيز اسامه ابراهيم علي

تطبيقي ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطة

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17563

222051307097

عباس سالم عجيل بلكت

تطبيقي اعدادية الشطرة المسائية للبنين

 355.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

تطبيقي اعدادية الهبة للبنات

17564

222052120007

زهراء كاظم سوادي منصور

17565

222022389011

فاطمه حسن كاطع رهيف

ادبي ثانوية االصالح للبنات

 343.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية

 354.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد

17566

162021016075

مصطفى محمد كاظم حسج

ادبي اعدادية السبطين للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية

17567

142021025012

امير جعفر خليل ابراهيم

ادبي إعدادية صنعاء للبنين

 341.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية

17568

222022171004

ايات خليل ابراهيم ياسين

ادبي اعدادية قلعة سكر للبنات

 340.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية

17569

222021037019

محمد قاسم علي مطر

ادبي اعدادية االخاء للبنين

 339.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية

17570

162022175009

جنه فضل شريف حبيب

ادبي اعدادية المعرفة للبنات

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية

17571

162021077040

علي جاسم عبد العالي عباس

ادبي اعدادية األعراف للبنين

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية

17572

222022145028

نور الهدى طالب مزهر كحامي

ادبي ثانويه اريدو للبنات

17573

232042087025

ايات ثامر جاسم محمد

 336.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية
 357.0الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية

احيائي اعدادية الخنساء للبنات
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