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الطب كلية/بغداد جامعة602.8للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيجاسم موسى امير آمنه1232042271002

الطب كلية/بغداد جامعة601.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائيمريوش جبار حسن محمد2142041010072

الطب كلية/بغداد جامعة600.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيكامل محمد احمد فاطمه3132042070178

الطب كلية/بغداد جامعة598.8المتميزين ثانويةاحيائييوسف احمد حيدر احمد4132041016004

الطب كلية/بغداد جامعة598.7المتميزين ثانويةاحيائيشاهين علي عمار مرتضى5132041016109

الطب كلية/بغداد جامعة598.5المتميزات ثانويةاحيائيحنش عبد مجيد نور6142042094168

الطب كلية/بغداد جامعة598.0للبنات السمر تل ثانويةاحيائيرشيد محسن حسن غسق7112042129039

الطب كلية/بغداد جامعة597.8للبنات الرباب ثانويةاحيائيكاظم فرحان علي رتاج8262042113016

الطب كلية/بغداد جامعة597.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيغويلب اكليهم هليل حسن9152041005025

الطب كلية/بغداد جامعة597.0للبنين الحكمة دار اعداديةاحيائيمطلب عباس رعد محمد10142041026052

الطب كلية/بغداد جامعة597.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيحسين مدب جبار اية11102042223014

الطب كلية/بغداد جامعة597.0للبنين اليقظة اعداديةاحيائيساجت االمير عبد سمير احمد12142041028005

الطب كلية/بغداد جامعة596.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيجعفر صادق عماد صادق13292041002079

الطب كلية/بغداد جامعة596.0للبنين المستنصرية اعداديةاحيائيحسن هليل فاضل جعفر14132041031008

الطب كلية/بغداد جامعة596.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيكاظم علي سرمد ايه15112042080017

الطب كلية/بغداد جامعة596.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيعلي عادل حيدر قران16222042175222

الطب كلية/بغداد جامعة596.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةاحيائيغانم نعمة محمد علي17142041009064

الطب كلية/بغداد جامعة595.0للبنات اجنادين اعداديةاحيائيالرحمن عبد هللا عبد ابراهيم مريم18102042120093

الطب كلية/بغداد جامعة595.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيعليوي فاضل عباس علي19112041032052

الطب كلية/بغداد جامعة595.0للبنات الفاطميات أعداديةاحيائيعلي ابراهيم فاضل زهراء20122042102033

الكندي طب كلية/بغداد جامعة597.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيرويض حناد طاهر سجى21142042224082

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.0للبنات حنين ثانويةاحيائيحسين رستم هادي نبأ22132042104084

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.0للبنين االبتكار اعداديةاحيائيكاظم فياض سعدي علي23112041151034

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيهللا عبد نجم حسين زينب24142042111128

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.0للبنين النموذجية النصراحيائيجاسم هادي جاسم هللا عبد25312041024083

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.0للبنات االهلية الريادة ثانويةاحيائيراضي مرهج الرحيم عبد زينة26112042146013

الكندي طب كلية/بغداد جامعة595.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيشبيب حسين علي فاطمه27142042134128

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.4للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيمحمد جاسم صفاء علي28132041020119

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.1الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيكامل ابراهيم المشافي عبد صهيب29102041002073

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0للبنين الكوت اعداديةاحيائيالجبار عبد عباس ليث عباس30262041001104

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيخلف حسن كوان علي31182041112003

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيجلوب الحسين عبد رعد فاطمه32122042231078

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيداود زاير صباح صادق33142041018081

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيغربي علي محمود تماره34112042067036
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الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0للبنات حطين ثانويةاحيائيرويح عذافة باسل بنين35142042068014

الكندي طب كلية/بغداد جامعة594.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيفزيع غانم سول الر عبد سرى36222042113100

الكندي طب كلية/بغداد جامعة593.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيحلو هللا عبد نعيم زينب37222042393062

الكندي طب كلية/بغداد جامعة593.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيعباس خضر ياس نبأ38112042218077

الكندي طب كلية/بغداد جامعة593.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيثوني عبيد علي مرتضى39132041012128

االسنان طب كلية/بغداد جامعة591.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيوهيب حميد احمد فاطمه40132042283111

االسنان طب كلية/بغداد جامعة590.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيبدر ناصر عقيل زينب41132042071083

االسنان طب كلية/بغداد جامعة589.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيسعيد مطلب رياض زبيده42212042290049

االسنان طب كلية/بغداد جامعة589.0للبنين النموذجية المنان منة اعداديةاحيائيداود الصاحب عبد شامل مجتبى43152041022012

االسنان طب كلية/بغداد جامعة589.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيكاظم جواد فداء محمد44102041026217

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيعلي هللا رحمه قاسم حيدر45132041010038

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيعون عبد صالح مهدي روان46102042107012

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيجياد جبار رشاد امنيه47132042070026

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيصالح عزت وسام شمس48132042117168

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيمكي الرضا عبد علي غدير49122042094188

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاحيائيحمزة علي احمد الرحمن عبد50102041048016

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيكبر كاظم جواد مريم51152042054232

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات العزة اعداديةاحيائيخليل عباس علي ياسمين52122042118078

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات معصومة ثانويةاحيائيغزال جليل رياض حوراء53142042113009

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيسلطان عبد ناجي ريهام54142042134068

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات االهلية المسرة ثانويةاحيائيمنجل يوسف صادق زهراء55142042091011

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنين الكوت اعداديةاحيائيمحمد علي نريمان الفقار ذو56262041001073

االسنان طب كلية/بغداد جامعة588.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيالحسين عبد علي محمد حامد رفاد57132042070089

االسنان طب كلية/بغداد جامعة587.9للبنات بغداد كلية ثانويةاحيائيالقاسم ابو محسن صالح النا58142042129053

االسنان طب كلية/بغداد جامعة587.7للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيحبيب محسن رياض محمد59152041071321

الصيدلة كلية/بغداد جامعة592.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيجسام هادي حسين زهراء60102042223062

الصيدلة كلية/بغداد جامعة591.4للبنات الحريه ثانويةاحيائيمشخال االمير عبد رياض بان61212042143008

الصيدلة كلية/بغداد جامعة591.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيتايه محمد محمود هبه62142042067141

الصيدلة كلية/بغداد جامعة590.0للبنات االنفال اعداديةاحيائيجابر الوهاب عبد مظفر سديم63102042101067

الصيدلة كلية/بغداد جامعة590.0االهلية النجاح سبل اعداديةاحيائيالحمزة عبد محي عامر حسين64262041059032

الصيدلة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيخضير غريب انور زينب65142042076075

الصيدلة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات االهلية القيم ثانويةاحيائينايف غالي محمد فاطمه66142042149053

الصيدلة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات الرشد اعداديةاحيائيعلي حسن خليل ساره67132042109041

الصيدلة كلية/بغداد جامعة589.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائيسوخته كريم عادل شيرين68112042106062
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الصيدلة كلية/بغداد جامعة589.0للبنين المأمون اعداديةاحيائيحسن االمير عبد حسن االمير عبد69102041006014

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة568.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةتطبيقيرحيم سالم محمد مصطفى70142051170021

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة564.0للبنات بغداد اعداديةتطبيقيعلي محمد بهجت حيدر فاطمه71102052117032

العمارة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة559.0للبنين الداودي اعداديةتطبيقيياسين محمد اسماعيل محمد72102051029031

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة525.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيالعزيز عبد خضير مثنى هللا عبد73102051019061

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة495.0للبنين األهلية تطوان ثانويةتطبيقيسعود فالح حسين علي74112051179003

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة547.0للبنين سينا ابن اعداديةتطبيقيابراهيم احمد ماجد كرم75112051017033

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة561.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةاحيائيسويف مطر يوسف يعقوب76112041016123

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين السياب اعداديةتطبيقيحميد عباس احمد مصطفى77132051030097

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة523.0الخارجياتاحيائيكاظم مالك حيدر تماره78262042401011

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيحمادي نعمة جميل هناء79282042069083

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة444.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةتطبيقيحسون حمودي قحطان عدنان80112051016083

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الزهاوي اعداديةتطبيقيخنجر قاسم سعد مؤمل81152051015049

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة471.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةتطبيقيحداوي عبد وعد هللا عبد82272051015027

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة463.0للبنات الشرقية الثانويةتطبيقيهللا عبد خضير سالم اسل83142052097002

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة545.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيعاكف الرحمن عبد عاكف الرحمن عبد84102041026124

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيعبد حكمت صميم مها85112042076166

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيلفته حبيب عماد حسين86122041031057

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة584.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيمحسن فليح جبار علي87162041355083

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائينور خلف هادي فاطمه88152042044166

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيسلمان السادة عبد فالح فرح89292042051272

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة580.0للبنات  النموذجية البياع ثانويةاحيائيعباس خضير معد مريم90112042066061

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة573.0للبنين المقدام إعداديةتطبيقيمحمد كلنتر كامل مصطفى91142051017104

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين األهلية األقصى ثانويةتطبيقيعلي فاضل سالم براء92112051040006

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة569.0للبنين المستنصرية اعداديةتطبيقيعطيه قيس ليث هللا عبد93132051031031

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة567.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةتطبيقيخيون حسين عادل زهراء94122052136008

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة567.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيشيال هاشم حسن مرتضى95112051049124

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة565.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيعليوي غريب أحمد مرتضى96142051029045

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة565.0للبنين العلمية الروابي اعداديةتطبيقيعباس هللا عبد حسين علي97112051026046

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة565.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيحمد حسين نجم مرتضى98252051044145

النفط قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة564.0للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيمبارك جبر فاضل احمد99142051018008

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنات العرب شط ثانويةاحيائيجوحي محمد هاشم والء100112042062111

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنين البخاري اعداديةاحيائيعبد حميدي عامر بالل101192041106012

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاحيائيعلي حسين اياد هاجر102102042094059
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الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة583.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيعبدعلي سعيد كاصد عال103182042275064

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة582.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيحسن محمد علي تبارك104122042107052

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة579.0للبنات زبيدة ثانويةاحيائينعمه ساجت ضياء نور105112042108083

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة579.0للبنات الفرح اعداديةاحيائيحسين علي حسين حوراء106142042125008

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة579.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةاحيائيعباس اموري حيدر علي107142041005023

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة581.0للبنات الشعب اعداديةتطبيقيسلمان سعد عقيل ايناس108132052098008

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة579.6للبنين بغداد كلية ثانويةتطبيقيهللا عبد فياض محمد فياض109132051020019

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيشوكت الرزاق عبد احمد طه110142051018060

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة564.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيماهي فرج كاظم آيه111142042089004

العلوم كلية/بغداد جامعة562.0للبنات زبيدة ثانويةاحيائيالزود ابو هالل حبيب بنين112112042108016

العلوم كلية/بغداد جامعة560.9المتميزات ثانويةاحيائيالساده عبد كاظم مرتضى الهدى نور113142042094159

العلوم كلية/بغداد جامعة559.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيحسب دواي سليم زهراء114152042046097

العلوم كلية/بغداد جامعة555.0للبنات القرى ام اعداديةاحيائياحمد شهاب محمد ضحى115142042079062

العلوم كلية/بغداد جامعة551.0الخارجيوناحيائيعبدالغني عدنان مازن محمد116102041400034

العلوم كلية/بغداد جامعة548.0للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيعيسى جبر صالح حسين117142041049021

العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائيطاهر شنشول ابراهيم بتول118152042044020

العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الهدى اعداديةاحيائياحمد سعيد نزار رسل119122042106041

العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائياحمد محمود فاضل هاجر120152042046256

العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيعلوان غني محمود مريم121102042123053

العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيجوير حسن كمال نبأ122102042083017

العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيهراطه عدنان قحطان رسول123112041005033

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنين الجواهري ثانويةاحيائيمحمد قاسم محمد قاسم124212041020038

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةاحيائيماجود كيوف علي اساور125132042081002

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات العامرية اعداديةاحيائيحسن مرعي محمود تقى126102042118024

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات حديد زها اعداديةاحيائيامير زيدان حكمت حوراء127132042130013

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيتوفيق احمد علي غدير128122042105115

العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنات االهلية الخوارزمي دار ثانويةاحيائيمجيد توفيق الكريم عبد زينب129142042199017

العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيحسن علي حسين مصطفى130102041022093

العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيبرغش علي حسين بنين131152042049012

العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات الفوز ثانويةاحيائياسعد موفق ميسر ياسمين132132042099054

العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيحسون حمود صباح رانيه133132042093046

العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيحسين عبد حيدر هاجر134142042076156

العلوم كلية/بغداد جامعة540.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفاحيائيسيالن لعيبي حامد هدى135142042221012

العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الصمود ثانويةاحيائييوسف قاسم احسان هاجر136142042101049
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العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات سومر ثانويةاحيائيعباس كريم رياض ريام137142042072039

العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيمحمد رزاق وليد نور138112042068096

العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائياسماعيل ابراهيم قصي طيبه139112042074054

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيحسن جبار العظيم عبد علي140122041031119

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاحيائيعلوان عبد نجم يقين141102042099042

العلوم كلية/بغداد جامعة538.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيعلي حسين محمد رفل142192042173019

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنين الخطيب اعداديةاحيائينصيف جمال نصيف وسام143182041002113

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات المستقبل اعداديةاحيائيمطلب حسين غفار دانية144112042101017

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات العامرية اعداديةاحيائياحمد هللا عبد نجم اسماء145102042118006

العلوم كلية/بغداد جامعة537.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيعبود شالكه عبد شهد146152042080223

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيزبون كاظم عماد دانيه147142042193026

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائيطحيمر اسماعيل رحيم نور148112042133068

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات الناصرة اعداديةاحيائيسلمان علي حسان فرح149142042133062

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةاحيائيكاظم االمير عبد حاتم مرتضى150142041003095

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةاحيائيشناوه عبد المهدي عبد دانيه151122042096010

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات طيبة ثانويةاحيائيخضير عبد احمد فاطمه152132042116027

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيعون عبد نجم سالم فاطمه153122042105123

العلوم كلية/بغداد جامعة535.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيمحمود احمد طاهر دعاء154132042101020

العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائيطاهر شاكر حميد فاطمه155122042136062

العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاحيائيحمد ستار عثمان شيماء156192042152024

العلوم كلية/بغداد جامعة534.0للبنين االهلية االقمار ثانويةاحيائيالرحمن عبد كريم كاظم مصطفى157142041173036

العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات االزدهار اعداديةاحيائيحسن مهدي حسن زمن158122042090030

العلوم كلية/بغداد جامعة532.0للبنات اليرموك ثانويةاحيائيمحمود هللا عبد اكرم امنه159102042093002

العلوم كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الفرح اعداديةاحيائيسعدون عامر احمد زهراء160142042125021

العلوم كلية/بغداد جامعة531.0للبنين المسائية الضاد اعداديةاحيائيلفته مدلول حسن مصطفى161222041314057

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيالكريم عبد جاسم نصيف ايات162112042109007

العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الناصرة اعداديةاحيائيحسن مسير خالد زينب163142042133039

العلوم كلية/بغداد جامعة529.0الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائياحمد الجبار عبد احمد رؤى164102042100040

العلوم كلية/بغداد جامعة526.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيحمود ابراهيم عبيد يوسف165112041203210

العلوم كلية/بغداد جامعة524.0للبنات النموذجية االهلية المكارم ثانويةاحيائيشرقاط حمود كريم الزهراء فاطمه166142042138031

العلوم كلية/بغداد جامعة523.2للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةاحيائيحسن خليل عالء حسين167112041045014

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيهللا عبد قحطان كنعان مريم168112042074070

العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات االصيل اعداديةاحيائيوهاب رزاق توفيق خديجة169112042064021

العلوم كلية/بغداد جامعة520.2للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةاحيائيكريم حاتم عدي محمد170112041045050
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العلوم كلية/بغداد جامعة519.6للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةاحيائيمزعل كريم عالء يحيى171112041045062

العلوم كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيعبيد كاظم محمد ايه172112042078005

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيحسن ياسر سالم فاطمه173142042066078

العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيالكريم عبد الرزاق عبد خالد نور174112042067150

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيحسين ناصر شهيد مريم175152042054241

العلوم كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الفكر اعداديةاحيائيعيدان ناصر حسين زينب176152042056055

العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الفوز اعداديةاحيائينصيف محمود شنان زهراء177122042094115

العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات االهلية االوسط الفرات ثانويةاحيائيحسن علي سعد الهدى نور178232042301014

العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنيبن الجوالن اعداديةاحيائيمصحب حمود شاكر الخالق عبد179112041042037

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةاحيائيفهد كاظم جبار جنات180152042053018

العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةاحيائيمزهر حمد محمد منتظر181232041254063

العلوم كلية/بغداد جامعة506.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيسهر سالم فاضل عباس182142051029024

العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيحسن هللا عبد خماس هللا عبد183142051029025

العلوم كلية/بغداد جامعة501.0للبنات الرميلة اعداديةتطبيقيزوره عجيل االمير عبد رقيه184152052044012

العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةتطبيقيسعيد جمعه كاظم زهراء185152052054018

العلوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةتطبيقيكاظم بدن لطيف حيدر186142051003010

العلوم كلية/بغداد جامعة484.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةتطبيقيمحمد حميد عمار هللا عبد187112051016074

العلوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنين السيوطي اعداديةتطبيقيحمد هللا عبد ابراهيم علي188111951054007

العلوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيعباس خزعل محمود هللا عبد189152051011061

العلوم كلية/بغداد جامعة473.0للبنين االهلية المعارف ثانويةتطبيقيصحن حسن كريم جواد190122051049007

العلوم كلية/بغداد جامعة472.0للبنات الخلود ثانويةتطبيقياللطيف عبد عدنان عدي مينا191122052093026

العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات البطولة اعداديةتطبيقيمجيد العزيز عبد احمد أمنيه192102052110002

العلوم كلية/بغداد جامعة466.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةتطبيقيمهدي فاضل يعرب الفقار ذو193132051259015

العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الحفرية اعداديةتطبيقيجاسم سلمان عبدالزهره زهراء194262052091005

العلوم كلية/بغداد جامعة456.0للبنين المسائية النيل ثانويةتطبيقيمحل علي محمد حمزة محمد195112051206030

العلوم كلية/بغداد جامعة452.0للبنات فدك ثانويةتطبيقيتبينه لفته حسن ياسمين196142052070016

العلوم كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المصطفى اعداديةتطبيقيغناوي علي غسان نور197112052110059

العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنين النيل ثانويةتطبيقيمحيسن عبد عيسى زيد198232051033015

العلوم كلية/بغداد جامعة446.0للبنيبن الجوالن اعداديةتطبيقيخضير علوان ابراهيم محمد199112051042023

العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيالشاه عبد جليل حسين هللا عبد200142051023065

العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيصانت رمضان سعد حيدر201152051009014

العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةتطبيقيمازون جعفر صادق سيف202142051019042

العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات الجمهورية اعداديةتطبيقيسالم خليل حسين تبارك203112052068013

العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنين الفقار ذو اعداديةتطبيقيمؤيد راضي ناظم مصطفى204112051006149
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العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات العربية الثورة اعداديةتطبيقيلفته حسين خضر تقى205132052093018

العلوم كلية/بغداد جامعة439.0للبنات زبيدة ثانويةتطبيقيكشاش اسماعيل ياسر فرح206112052108047

العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةتطبيقيرحيم ايرام يوسف مقتدى207152051017050

العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنات العقيلة اعداديةتطبيقيخليفة محيبس مزهر الهدى نور208152052040045

العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات المعراج اعدايةتطبيقيمحمد عباس صباح تبارك209102052113007

العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الرشد اعداديةتطبيقيالرزاق عبد جمعه خالد حنين210132052109004

العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيشنيف كريم صباح نور211142052133032

العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةتطبيقيسلمان هاشم سمير المجيب عبد212132051004021

العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيعباس مهدي سعدون محمد213112051025044

العلوم كلية/بغداد جامعة431.0المختلطة النهروان ثانويةتطبيقيمحمد مسير يوسف علي214192051304019

العلوم كلية/بغداد جامعة431.0للبنين االهلية االقمار ثانويةتطبيقيعلو خلف طارق احمد215142051173002

العلوم كلية/بغداد جامعة430.0للبنين الفقار ذو اعداديةتطبيقيعبد لطيف حازم حسين216112051006036

العلوم كلية/بغداد جامعة426.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقييحيى تركي مطلك محمد217182051361024

العلوم كلية/بغداد جامعة426.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيخزعل محسن علي حسين218162051353058

العلوم كلية/بغداد جامعة423.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيكاظم معن رعد مؤمل219142051201241

العلوم كلية/بغداد جامعة419.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيالمنعم عبد اكرم اسامة فهد220102051014072

العلوم كلية/بغداد جامعة417.0للبنين المحبة اعداديةتطبيقيعمران توفيق فالح محمد221112051003032

العلوم كلية/بغداد جامعة417.0للبنين الداودي اعداديةتطبيقيعلي حسين ضياء علي222102051029024

العلوم كلية/بغداد جامعة414.0المتميزين ثانويةتطبيقيمهدي كاظم علي مجتبى223132051016025

العلوم كلية/بغداد جامعة412.0للبنات عائشة ثانويةتطبيقيحسون هللا عبد سعد ريحانه224112052082013

العلوم كلية/بغداد جامعة411.0للبنات الجامعة ثانويةتطبيقيذياب مظاهر مصطفى طيبه225102052091024

العلوم كلية/بغداد جامعة408.0للبنين الرميلة اعداديةتطبيقيجاسم هندي جبار فاروق226192051003050

العلوم كلية/بغداد جامعة408.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةتطبيقيهليل رحم خضير عباس227262051049013

العلوم كلية/بغداد جامعة405.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةتطبيقيمهدي احمد جاسم صالح228112051016050

العلوم كلية/بغداد جامعة404.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيصنكور جبار حسين كرار229282051151574

العلوم كلية/بغداد جامعة404.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيغالي منسي ماجد عباس230222051010083

العلوم كلية/بغداد جامعة402.0للبنات  النموذجية البياع ثانويةتطبيقيكاظم بدر بشار زهراء231112052066011

العلوم كلية/بغداد جامعة400.0للبنات الرافدين ثانويةتطبيقيهللا عبد ذاكر حاتم ريم232132052095012

العلوم كلية/بغداد جامعة400.0للبنات األهلية الدورة ثانويةتطبيقيمربط حافظ حامد سدى233112052093002

العلوم كلية/بغداد جامعة396.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيبناي حسن هللا عبد عباس234162051139061

العلوم كلية/بغداد جامعة395.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيحاتم علي حسين مجتبى235122051007092

العلوم كلية/بغداد جامعة395.0للبنين الزوراء ثانويةتطبيقيخضير منعم غسان حيدر236142051001014

العلوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنات البيان اعداديةتطبيقيجمعه علي حسين مالك237102052096035

العلوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنات بابل ثانويةتطبيقيحسين منعم صفاء منايه238122052095026
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة410.0للبنين الفرات اعداديةتطبيقيهادي تقي مؤيد مرتضى239272051014049

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة409.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيسمير عالوي درع مصطفى240102051009031

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة530.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائييوسف رضا باسم ياسمين241142042134188

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الصدر آمنة اعداديةاحيائيصالح مهيدي محمود تبارك242142042136014

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات النهار اعداديةاحيائيمحمد يحيى رافد طيبه243112042127036

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات االزدهار اعداديةاحيائيحسين نوعي رحيم حنين244122042090015

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة513.0للبنات االفكار ثانويةاحيائيشرموط الواحد عبد نبيل هند245132042120024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات النهار اعداديةاحيائينزال فريح شاكر رفل246112042127014

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الشرقية الثانويةاحيائياالمير عبد توفيق علي زهراء247142042097024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة512.0الخارجياتاحيائيعبد فهد علي نجوان248112042401152

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنات البخاري ثانويةاحيائيصالح هللا عبد المنعم عبد نور249122042108063

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة502.0للبنات االهلية عشتار ثانويةاحيائيحسن محمد طالب احمد لينا250122042132016

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيهللا عبد جاسم عقيل فاطمه251122042107170

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة495.0للبنات سومر ثانويةاحيائيفنوش حسن هللا عبد نبأ252142042072122

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنات المسرة اعداديةاحيائينجم سنيد عباس الزهراء نور253152042041075

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة491.0للبنات اليرموك ثانويةاحيائينذير عباس امين ريان254102042093017

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة490.0للبنات االخالص اعداديةاحيائيمهدي فاروق مهند زينب255112042112048

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة486.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيطاهر حميد سمير زهراء256212042145060

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة482.0للبنات سينا ابن ثانويةاحيائياحمد ابراهيم خليل سجى257122042128007

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة481.0للبنات الفكر اعداديةاحيائيسعيد حميد هاشم براء258152042056018

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المعراج اعدايةتطبيقيحسن عايد محمود خديجه259102052113010

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات العرب شط ثانويةتطبيقيعباس كامل جمال ايه260112052062006

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة444.0للبنات العرب شط ثانويةتطبيقيداود محمد عادل ايه261112052062008

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة440.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيغالم اكبر علي عدوان جوان262152052047010

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة438.0للبنات البسالة اعداديةتطبيقيهامان فالح فيصل سجى263132052092015

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة429.0للبنات االهلية القيم ثانويةتطبيقيعطوان سالم رعد حوراء264142052149003

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة425.0للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيهيول خماس علي غصون265142052133023

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة414.0للبنات االهلية المعرفة مسيرة ثانويةتطبيقيحسين عبادي رعد موج266122052088024

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة411.0للبنات المعراج اعدايةتطبيقيحسن عايد محمود ميمونه267102052113028

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة411.0للبنات الفوز اعداديةتطبيقيعيسى لفته باسم انوار268122052094010

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة406.0للبنات الجمهورية اعداديةتطبيقيمرعي صالح احمد طيبة269112052068028

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة405.0للبنات جرير اعداديةتطبيقيحسين هريش حيدر ايه270122052089006

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة405.0للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيحسين راشد سماعيل فاطمه271142052133025

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة405.0للبنات االخالص اعداديةتطبيقيعذاب جلوب احمد سجى272112052112023
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للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة402.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةتطبيقيعلوان عبد كريم ابتهال273242052088001

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنات االهلية اللباب ثانويةتطبيقيشريف منذر غسان نوف274102052137019

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنات االخالص اعداديةتطبيقيعبود علي رعد غفران275112052112027

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيعكار الرضا عبد سعد فاطمه276262052097040

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقيعواد محمد جاسم مريم277112052073062

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات المستقبل اعداديةتطبيقيفياض محمود خضر منار278112052101020

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات السياب ثانويةتطبيقيخضير سلمان عامر هبه279102052077027

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة466.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةاحيائيمنصور لطيف محمد هديل280212042264024

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنات األمل اعداديةتطبيقيعبد عيسى عالء منار281112052065053

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة366.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةتطبيقيهللا عبد اسماعيل خليل ساره282142052086010

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة366.0للبنات األمل اعداديةتطبيقيعتبي فرج حسين زهراء283112052065024

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة366.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيجابر صغير محمد فاطمه284142052080024

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة364.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيمحمد حايس جبر ميعاد285292052051097

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة362.0للبنات فدك ثانويةتطبيقيالرضا عبد علي عبد حازم ايه286142052070001

القانون كلية/بغداد جامعة539.0للبنات الفردوس اعداديةادبيسمين مجيد ليث آيه287132022118004

القانون كلية/بغداد جامعة534.0للبنات دجلة ثانويةادبيمجباس ناجي فارس مريم288102022095060

القانون كلية/بغداد جامعة527.0للبنات بلقيس اعداديةادبيمجيد مضهد طالب سماره289132022071057

القانون كلية/بغداد جامعة527.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيسلمان علي حسين افنان290152022055002

القانون كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الهدى اعداديةادبيعزيز اسد الرحمن عبد رفل291152022047034

القانون كلية/بغداد جامعة524.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيبوار حسن محمد حسين292142021015029

القانون كلية/بغداد جامعة520.0للبنات العقيدة ثانويةادبيمصطفى االمير عبد ضياء غصون293112022074048

القانون كلية/بغداد جامعة516.0للبنات القرى ام اعداديةادبيعبد فالح عمار مريم294142022079125

القانون كلية/بغداد جامعة516.0للبنات زينب اعداديةادبياشالك جبر حسين تقى295142022110036

القانون كلية/بغداد جامعة514.0الخارجيونادبيمايح مزعل كامل سجاد296122021400054

القانون كلية/بغداد جامعة537.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيمجول مطشر الرحمان عبد هللا عبد297112041026084

القانون كلية/بغداد جامعة518.0للبنات االمال ثانويةاحيائيزامل عوده بدر نبأ298142042108137

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة483.0للبنات السياب ثانويةادبيمحيسن سلمان محمد ماريا299102022077033

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة454.0للبنين المسائية التهذيب ثانويةادبيصالح مهدي صالح اركان300112021202007

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة444.0الخارجياتادبيعباس مجيد كريم زهراء301142022401096

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة426.0للبنين العراق اعداديةادبيكاظم رمضان الستار عبد عباس302122021009146

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة426.0للبنين الخبير اعداديةادبيكاظم مظلوم مازن محمد303112021007080

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة424.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيالساده عبد جواد حيدر كرار304112021180122

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة420.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةادبيحمودي فاضل االمير عبد تبارك305112022220016

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة418.0ايوو-  الصين في الدولية العراقية المدرسةادبيعكار نعمة ليث زينب306132022213001
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السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة418.0للبنين المعينية الثانويةادبيحمود حسن سعد هللا عبد307112021022024

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة417.0للبنين قباء اعداديةادبيعذاب غازي ميثم مصطفى308152021010066

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة414.0للبنين الداخلية اعداديةادبيشنتاف هللا عبد وسام تسنيم309102021033014

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة414.0للبنات عدن ثانويةادبيجواد فوزي سعد مريم310112022094080

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنات المسرة اعداديةاحيائينعمه حسين ظافر ايات311152042041009

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة493.0للبنين االهلية التفوق شمس ثانويةتطبيقيفياض الحسن عبد طالب هللا عبد312111951187008

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة396.0للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيحسن الجبار عبد محمد فهد313142051018087

التمريض كلية/بغداد جامعة585.7للبنين الوارثين اعداديةاحيائيعذير حسين محمد حسين314152041013031

التمريض كلية/بغداد جامعة584.0للبنين بغداد اسد اعداديةاحيائيشلكام علوي تميم حسين315142041048014

التمريض كلية/بغداد جامعة578.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيحمزه كاظم جواد مهند316112041025065

التمريض كلية/بغداد جامعة574.0للبنين السالم اعداديةاحيائيعلي طه حميد احمد317192041058003

التمريض كلية/بغداد جامعة573.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيالمجيد عبد العزيز عبد حيدر ايه318122042121002

التمريض كلية/بغداد جامعة572.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيمنصور عبود عامر منتظر319272041010212

التمريض كلية/بغداد جامعة571.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيمحيبس عيدان صبيح نبأ320142042111256

التمريض كلية/بغداد جامعة571.0للبنين المقدام إعداديةاحيائيعاشور اسحق عادل كميل321142041017089

التمريض كلية/بغداد جامعة569.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةاحيائيرويض لفته علي امير322152041006006

التمريض كلية/بغداد جامعة569.0للبنين عبيدة ابي اعداديةاحيائيجاسم زغير الكريم عبد ميهاد323142041030059

التمريض كلية/بغداد جامعة558.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيصيهود نوفان اسد شروق324182042112021

التمريض كلية/بغداد جامعة558.0للبنات فدك اعداديةاحيائيهللا خير علي خلدون زينب325212042156037

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة583.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيالرزاق عبد قيس صباح فرح326102042115111

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة573.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةاحيائيصالح محمد حسين نزار ديما327142042112029

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة532.0للبنات االهلية الصويرة اعداديةاحيائيطاهر حميد حيدر رتاج328262042144030

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة492.0الخارجياتاحيائيناصر موسى حسين سالي329142042401098

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة473.0دلهي نيو-  الهند في العراقية المدرسةاحيائيحديد عداي ثامر غيداء330132042200001

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة472.0الخارجياتاحيائيمرزه غالب رائد رفل331112042401057

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة465.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفاحيائيثجيل انعيم سعدي سجى332142042221026

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة463.0للبنين االهلية المكارم ثانويةاحيائيخضير قاسم حيدر مصعب333142041064042

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة448.0للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيراضي امحان خالد حوراء334132042093040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنيبن الجوالن اعداديةاحيائيمحمد مصحب سليم ليث335112041042053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيعلي مزاحم طارق مالك336102042221098

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة423.0للبنات المسائية النهضة ثانويةاحيائيحمد بريس نجم ايالف337112042217009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة397.0للبنات االهلية افق ثانويةاحيائيحسين راهي حسين سما338102042142005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنات الصواري ذات ثانويةاحيائيعلو فارس مهدي ابتهال339142042095006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيسلطان عبد جبار فارس340112041026109
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنات يافا اعداديةاحيائيالزم صاحب عادل البنين ام341132042107013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين األهلية بغداد ثانويةاحيائيحسين علوان عادل حسين342112041030004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة370.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيحساني الحسين عبد علي غفران343112042215118

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنات االسوار ثانويةاحيائيجهلول علي عبد قاسم اماني344132042076002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيزبون محمد خالد نبأ345112042215148

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة366.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةاحيائيالرحمن عبد وليد خالد يعرب346122041205082

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة365.0للبنين الداخلية اعداديةاحيائيحنتوش هاشم نصير هللا عبد347102041033015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة420.0للبنين النهرين اعداديةتطبيقينزار الحسن عبد عالء حسين348111951020016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيحمودي اللطيف عبد عادل صادق349102051014041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةتطبيقيابراهيم داود اياد رانيه350142052112007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنات الزهراء ثانويةتطبيقيعلوان الكريم عبد طارق بان351112052088003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة368.0للبنين المركزية الغدير اعداديةتطبيقيعبد حسين رائد علي352292051025044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيطعمه الرضا عبد كاظم عالء353142051029026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة363.0للبنين العلمية الروابي اعداديةتطبيقيثويني عبد مثنى حارث354112051026017

اللغات كلية/بغداد جامعة515.0خارجيونادبيمهدي امين ماجد مصطفى355192021400116

اللغات كلية/بغداد جامعة509.0للبنات الفداء اعداديةادبيجواد محمد عدنان غسان مريم356142022100093

اللغات كلية/بغداد جامعة499.0للبنات االخالص ثانويةادبيعلي حيدر عبد ساره357122022099043

اللغات كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الثائر ثانويةادبيثامر جاسم طالب سجاد358121921011021

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الماثر اعداديةادبياخطيل فيصل غازي براء359152022051026

اللغات كلية/بغداد جامعة497.0للبنات المركزية اإلعداديةادبيخلف محمود امين رحمه360142022143021

اللغات كلية/بغداد جامعة494.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيهادي شهيد فاضل تقى361152022046025

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنات االخالص ثانويةادبيمريوش جعفر فاضل زهراء362122022099034

اللغات كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الدين صالح اعداديةادبيجاسم خلف زيدون علي363132021008092

اللغات كلية/بغداد جامعة492.0للبنات القرى ام اعداديةادبيمحمد جاسم عمار فاطمه364142022079110

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الهدى اعدايةادبيحسن عباس رضا شمس365142022077023

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الخمائل اعداديةادبيعلي فرحان عامر ساره366122022127052

اللغات كلية/بغداد جامعة490.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيحمزه محمد الرحمن عبد حوراء367152022055024

اللغات كلية/بغداد جامعة488.0للبنات القناة اعداديةادبيوشال جفات عادل ربى368132022072011

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيعويد لوشي عادل طيبة369152022045073

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيناصر سالم سمير محمد370142021015099

اللغات كلية/بغداد جامعة487.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيسعدون علي عباس مرتضى371262021006073

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنات بغداد اعداديةادبيفرج علي حسن يقين372132022070083

اللغات كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيرحم عكيد عباس مقتدى373152021074115

اللغات كلية/بغداد جامعة482.0للبنات االعتدال ثانويةادبيعبد جمعة عالء زينه374132022077032

278 من 11 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيحسب جاسم حيدر سجاد375142021026042

اللغات كلية/بغداد جامعة481.0للبنات المعرفة ثانويةادبيرعد ياسر محمد رسل376142022106009

اللغات كلية/بغداد جامعة480.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبياحمد عون عبد ماجد احمد377142021026013

اللغات كلية/بغداد جامعة477.0للبنات االعتدال ثانويةادبياسماعيل حيدر ظافر دامياء378132022077015

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنين االنصار اعداديةادبياصغر علي المع عباس379132021003033

اللغات كلية/بغداد جامعة474.0للبنات التعاون اعداديةادبيحمزه زيد فيصل اماني380112022105006

اللغات كلية/بغداد جامعة471.0للبنات بلقيس اعداديةادبيعليوي كاظم خالد غدير381132022071062

اللغات كلية/بغداد جامعة470.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيخشان جمعه محمد تبارك382152022046023

اللغات كلية/بغداد جامعة468.0للبنات االمال ثانويةادبيجواد لطيف حسين تقى383212022153012

اللغات كلية/بغداد جامعة467.0للبنات االستقامة اعداديةادبيعوده زغير الكاظم عبد مريم384152022058078

اللغات كلية/بغداد جامعة464.0للبنين اليقظة اعداديةادبيناجي جندي هادي مقتدى385142021028209

اللغات كلية/بغداد جامعة462.0للبنات صفية اعداديةادبيجاسم سليم يوسف حنين386142022075063

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات القناة اعداديةادبيكاظم محمد حسين ميار387132022072042

اللغات كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الثقلين اعداديةادبيحمود نوري محمد جعفر388122021048015

اللغات كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبياحمد ابراهيم كمال رانيه389142022095017

اللغات كلية/بغداد جامعة445.0للبنات االخالص اعداديةادبيمهتلف علي عبد قاسم زهراء390112022112067

اللغات كلية/بغداد جامعة435.0للبنات البتول اعداديةادبيعلي يوسف عبداالمير روان391112022072048

اللغات كلية/بغداد جامعة433.0للبنين العراق اعداديةادبيدوس جمعه حسن علي392122021009167

اللغات كلية/بغداد جامعة429.0للبنات المناهل ثانويةادبيجاسم فاخر كريم ميس393132022126038

اللغات كلية/بغداد جامعة429.0للبنين الجزائر اعداديةادبيعزيز كاظم حسين هللا عبد394232021043032

اللغات كلية/بغداد جامعة428.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةادبيعلي محمد جاسم سالي395112022099033

اللغات كلية/بغداد جامعة423.0للبنين الخضراء اعداديةادبيتركي محمد فاهم احمد396102021013005

اللغات كلية/بغداد جامعة422.0للبنات عمارة ام ثانويةادبيعلوان خومان علي يقين397122022117033

اللغات كلية/بغداد جامعة420.0للبنين الجوزي ابن ثانويةادبيمحمد جبير ستار ابراهيم398132021021002

اللغات كلية/بغداد جامعة420.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيكريم طاهر اسماعيل رسول399122021202082

اللغات كلية/بغداد جامعة420.0للبنات التقى اعداديةادبيحسين الرزاق عبد حسام فاطمة400112022071079

اللغات كلية/بغداد جامعة418.0الخارجياتادبيحميد عواد اياد شذى401112022401132

اللغات كلية/بغداد جامعة416.0للبنات الشمائل ثانويةادبيعصفور حميد خالد ورود402142022109068

اللغات كلية/بغداد جامعة414.0للبنات االهلية الحياة ثانويةادبيجواد سليم محمد ميادة403142022301001

اللغات كلية/بغداد جامعة412.0للبنين المسائية المهند ثانويةادبيفالح جاسم محمد سجاد404142021211036

اللغات كلية/بغداد جامعة411.0للبنات الرشيد ثانويةادبياالمير عبد بشار رفعت مها405132022096031

اللغات كلية/بغداد جامعة410.0للبنات القرى ام اعداديةادبيكاظم نعمه حيدر زينب406142022079070

اللغات كلية/بغداد جامعة407.0للبنين العامل اعداديةادبيرزيح كاظم مجيد عدنان407112021015047

اللغات كلية/بغداد جامعة406.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيبدر غانم قاسم الهدى نور408142022222093
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اللغات كلية/بغداد جامعة404.0للبنات الخمائل اعداديةادبيعطيه حمادي علي تبارك409122022127010

اللغات كلية/بغداد جامعة403.0للبنين االنصاري جنادة ثانويةادبيعلوان االمير عبد ياسين حسين410232021073007

اللغات كلية/بغداد جامعة403.0للبنات االدبية النيازك ثانويةادبيمجيد حبيب احمد رمله411112022137013

اللغات كلية/بغداد جامعة403.0للبنات التسامح اعداديةادبيحسن هللا عبد نشأت هللا هبه412142022076133

اللغات كلية/بغداد جامعة402.0للبنين الفارابي ثانويةادبيمحمد مخيبر كوان حسين413212021026023

اللغات كلية/بغداد جامعة402.0للبنين العامل اعداديةادبيخليل خالد وليد ياسين414112021015093

اللغات كلية/بغداد جامعة402.0للبنين ابابيل اعداديةادبيمشحوت علي عقيل مسلم415132021011101

اللغات كلية/بغداد جامعة402.0للبنين الفراهيدي إعداديةادبيطه العظيم عبد مثنى حذيفة416132021015012

اللغات كلية/بغداد جامعة401.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيسلطان ثامر صباح حسين417142021024080

اللغات كلية/بغداد جامعة401.0للبنات الشعب اعداديةادبيخضير حسن صالح عذراء418132022098114

اللغات كلية/بغداد جامعة401.0للبنات حطين ثانويةادبيجاسم محمد صالح منار419102022079025

اللغات كلية/بغداد جامعة400.0للبنين األدبية سومر اعداديةادبيخلف عكله طالب الدين عالء420192021109048

اللغات كلية/بغداد جامعة400.0للبنين ابابيل اعداديةادبيعباس صاحب طالب سجاد421132021011048

اللغات كلية/بغداد جامعة400.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةادبيجاسم حاتم نصير علي422112021200093

اللغات كلية/بغداد جامعة400.0للبنات القرى ام اعداديةادبيعباس نغيمش حميد اطياب423142022079006

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0للبنات دجلة ثانويةادبيتركي جاسم عماد براق424102022095017

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيالكريم عبد الصاحب عبد احمد ايمان425152022045010

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيعلي كاظم غضبان احمد426152021075011

اللغات كلية/بغداد جامعة398.0للبنات الروابي ثانويةادبياحمد شهاب اسماعيل فاطمه427212022146047

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنين الياقوت اعداديةادبيمهدي علي حسن حمزه428272021038025

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنين سيناء اعداديةادبيحسن عباس خضر السالم عبد429132021019017

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنات االمال ثانويةادبياحمد عبود ابراهيم ندى430212022153051

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنين المسائية التهذيب ثانويةادبيعباس ياس ضياء يوسف431112021202073

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنات الرميلة اعداديةادبيالحسين عبد عمران رحمان طيبه432152022044070

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنات المعالي ثانويةادبيحمودي هللا عبد عماد حوراء433142022127020

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيعثمان ابراهيم كامران لنيا434132022086056

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةادبيجليل اسماعيل سمير محمد435142021019157

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0الخارجيونادبيكاظم محمد جاسم هللا عبد436142021400134

اللغات كلية/بغداد جامعة395.0للبنات االزدهار اعداديةادبيخالف الحسين عبد عائد مريم437122022090072

اللغات كلية/بغداد جامعة395.0للبنات بسماية سما اعداديةادبيعنبر عباس طالب منار438142022193033

اللغات كلية/بغداد جامعة395.0للبنات فدك ثانويةادبيشبيب جبار وليد ايات439142022070010

اللغات كلية/بغداد جامعة393.0للبنات الفردوس اعداديةادبيالرزاق عبد عدنان حسنين كوثر440132022118116

اللغات كلية/بغداد جامعة393.0للبنات االصيل اعداديةادبيحسن االمير عبد رياض ميامين441112022064055

اللغات كلية/بغداد جامعة393.0للبنات الكرامة اعداديةادبيكنهير محمد حازم زينب442142022111022
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اللغات كلية/بغداد جامعة393.0للبنات الشعب اعداديةادبيحبيب غالب علي غدير443132022098116

اللغات كلية/بغداد جامعة393.0للبنين العراق اعداديةادبيحسين موسى سامي حسين444122021009072

اللغات كلية/بغداد جامعة391.0للبنين البراق اعداديةادبيشفلح حيدر خضير علي445152021002106

اللغات كلية/بغداد جامعة388.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةادبيمحسن جاسم محمد القاسم446112021201008

اللغات كلية/بغداد جامعة387.0للبنات الكبرى بدر ثانويةادبيحسين عزيز علي رابعة447142022104010

اللغات كلية/بغداد جامعة387.0للبنات الكرامة اعداديةادبيلطيف احمد حيدر زينب448142022111024

اللغات كلية/بغداد جامعة386.0للبنات بغداد اعداديةادبينجم كمال محمد روال449132022070035

اللغات كلية/بغداد جامعة384.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبيحميد عباس سهيل ياسين450122021044098

اللغات كلية/بغداد جامعة384.0للبنين البلديات اعداديةادبيحسين رحيم الزهرة عبد علي451142021037150

اللغات كلية/بغداد جامعة383.0للبنات السعادة ثانويةادبيحويزاوي حيال حيدر حوراء452142022120010

اللغات كلية/بغداد جامعة381.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةادبيعودة صالح كريم منير453132021007061

اللغات كلية/بغداد جامعة381.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةادبيعطيه حسين رسول منتظر454242021031017

اللغات كلية/بغداد جامعة380.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيحسين كريم غسان زينب455122022092039

اللغات كلية/بغداد جامعة379.0للبنين الشماسية اعداديةادبيعباس حسن مازن الحسن ابا456132021023001

اللغات كلية/بغداد جامعة379.0للبنين الخطيب اعداديةادبيعلي محمد لطيف مظفر مرتضى457122021034116

اللغات كلية/بغداد جامعة378.0للبنين المسائية االفاق ثانويةادبياسعد محمد هاشم قيس مهند458132021258038

اللغات كلية/بغداد جامعة377.0للبنين الفراتين اعداديةادبيسلمان داود نزار إبراهيم459132021042003

اللغات كلية/بغداد جامعة376.0الخارجيونادبيهللا جار علي فاضل علي460152021400127

اللغات كلية/بغداد جامعة375.0للبنين الرضا االمام اعداديةادبيحاتم شاكر محمود منتظر461122021003116

اللغات كلية/بغداد جامعة373.0للبنين الثقلين اعداديةادبيحماده ابراهيم ثائر حسين462122021048024

اللغات كلية/بغداد جامعة373.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةادبيغبن محمد لؤي ميعاد463132022081009

اللغات كلية/بغداد جامعة372.0للبنين العراق اعداديةادبيهاتف معن سلمان محمد464122021009249

اللغات كلية/بغداد جامعة372.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفادبيمحيسن فرحان محمد فاطمة465142022221027

اللغات كلية/بغداد جامعة371.0للبنين العراق اعداديةادبيزكاح الساده عبد علي حسين466122021009082

اللغات كلية/بغداد جامعة371.0للبنين الشاكرين اعداديةادبيعبد عباس حيدر قبيس467142021169036

اللغات كلية/بغداد جامعة370.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيحميد علي محمد العابدين زين468142021030050

اللغات كلية/بغداد جامعة369.0للبنات البنين ام ثانويةادبينعمه سامي عالءالدين نبأ469132022080080

اللغات كلية/بغداد جامعة369.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيفياض محمود مشعل القادر عبد470192021350078

اللغات كلية/بغداد جامعة368.0للبنات الفكر اعداديةادبيغيالن زاير محمد بسمه471152022056011

اللغات كلية/بغداد جامعة367.0للبنين حمد الشيخ ثانويةادبيكاظم عبد ياسر العزيز عبد472122021017018

اللغات كلية/بغداد جامعة366.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبييدام كامل رحمان علي محمد473112021180140

اللغات كلية/بغداد جامعة366.0للبنات اليمامة اعداديةادبيالوس خيون عدنان مريم474282022063038

اللغات كلية/بغداد جامعة366.0للبنين الفارابي اعداديةادبيالحسين عبد صاحب خالد مصطفى475112021002034

اللغات كلية/بغداد جامعة364.0للبنات العلم باب ثانويةادبيناجي سليم ثائر ساره476122022123018
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اللغات كلية/بغداد جامعة364.0للبنين الصفاء ثانويةادبيلفته صالل رحمن يوسف477142021167049

اللغات كلية/بغداد جامعة364.0للبنين العلوم ثانويةادبيلفته جبار فراس علي478132021052010

اللغات كلية/بغداد جامعة363.0للبنات النعيم اعداديةادبيحسان ياسر رياض زهراء479142022073045

اللغات كلية/بغداد جامعة363.0للبنين طه اعداديةادبيحوشي عاصي احمد مرتضى480142021177157

اللغات كلية/بغداد جامعة363.0للبنات القرى ام اعداديةادبيعباس خضير احمد حنين481142022079034

اللغات كلية/بغداد جامعة363.0للبنين الفاروق ثانويةادبيغالم علي ابراهيم محمد482142021054021

اللغات كلية/بغداد جامعة362.0الخارجياتادبييوسف عبد بشير ايات483132022401024

اللغات كلية/بغداد جامعة361.0للبنين السياب اعداديةادبيزيارة نعمه جبار علي484112021028074

اللغات كلية/بغداد جامعة361.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةادبيكاظم مراد كريم كرار485262021200058

اللغات كلية/بغداد جامعة361.0للبنين البراق اعداديةادبيعنيد رحيم خالد حيدر486152021002053

اللغات كلية/بغداد جامعة361.0للبنين  عكاظ اعداديةادبيمحمد سلمان عالء محمد487132021024105

اللغات كلية/بغداد جامعة361.0للبنات السعادة ثانويةادبيحسن رشيد محمد ريم488142022120015

اللغات كلية/بغداد جامعة361.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيخضير عبيد حسن هللا عبد489112021189057

اللغات كلية/بغداد جامعة360.0للبنات تموز 14 ثانويةادبيقاسم قنبر حيدر أيه490142022071006

اللغات كلية/بغداد جامعة360.0للبنين المسائية الصقالوية ثانويةادبيحسين احمد محمد مصطفى491192021358043

اللغات كلية/بغداد جامعة510.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيعبد جليل ربيع ايمان492162042383029

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاحيائيجبوري صبري موفق زينه493102042106012

اللغات كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيعلي عزيز عباس زينب494132042097027

اللغات كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الشاكرين اعداديةاحيائيسلطان جلوب كاظم موسى495142041169041

اللغات كلية/بغداد جامعة457.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةاحيائيالزم عالوي عبد حيدر496122041201027

اللغات كلية/بغداد جامعة429.0للبنين الصفا اعداديةتطبيقيجواد محمد اسماعيل محمد بكر497132051029011

اللغات كلية/بغداد جامعة404.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيحاوي شيال شاكر منتظر498142051201334

اللغات كلية/بغداد جامعة403.0للبنات حطين ثانويةتطبيقيمحسن االله عبد رافل رنا499102052079003

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقياسماعيل زياد طارق سعد500102051026053

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0للبنات الرياحين ثانويةتطبيقيحسن قاسم كمال كوثر501122052122020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة524.0للبنات االنتصار اعداديةادبيجبوري أكرم خالص قمر502132022091091

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الوزيرية اعداديةادبياحمد محمد يحيى سجى503132022074026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الغزالية اعداديةادبيعيسى هاشم احمد عيسى504102021008084

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيمناتي قاسم كريم اسراء505152022048007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الشاكرين اعداديةادبيعلي محمود صادق محمد506142021169039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات العزة اعداديةادبيالحسين عبد نجم علي آيه507122022118003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة490.0للبنات المركزية اإلعداديةادبيساطي صالح ناظم زينه508142022143034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين المحبة اعداديةادبياسماعيل ابراهيم محمد امير509112021003004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيجارح سدخان نعمه محمود510142021003123
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة489.0للبنين الجزيرة إعداديةادبيمصطفى ابراهيم شاكر العابدين زين511142021018034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0المختلطة علي بن ابراهيم االمام ثانويةادبيجاسم حسين نزار احمد512122021171002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة487.0للبنين البلديات اعداديةادبيعلي العزيز عبد سعد هللا عبد513142021037121

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنات االهلية افق ثانويةادبيحسين فائق حسين رغد514102022142001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الجمهورية ثانويةادبيمشاي مظلوم عدنان تبارك515142022098008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة486.0للبنات الخلود ثانويةادبيعبود عباس علي روان516122022093014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيسمير مصيخ عجمي علي517142021030075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة484.0للبنات المعرفة ثانويةادبياحمد رافع الباسط عبد امنه518142022106003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنات القرى ام اعداديةادبيمحسن حسن محمد ضحى519142022079097

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةادبيمحمد محسن علي غسق520102022106030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنين البلديات اعداديةادبيحميد عنيد موح مصطفى521142021037227

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةادبياحمد محمود لؤي اثمار522132022112002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة483.0للبنات االهلية القيم ثانويةادبيحمزه حسن رحيم أفياء523142022149001

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةادبيجاسم علي حسين فرح524122022087053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين الوركاء اعداديةادبيالرضا عبد علي مازن عباس525112021027043

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنين صنعاء إعداديةادبيالكاظم عبد خالد وليد حسين526142021025018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة481.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيجبر حيدر علي نبأ527132022086067

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين المصطفى اعداديةادبيثويني الحسن عبد معيد علي528152021009114

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين المسائية الشعب ثانويةادبياحمد محمود هاني محمود529132021250074

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنات المهج اعداديةادبيجاسم عجيمي مساعد زهراء530142022102041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة479.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيكعيد لفته كريم الحسن ابو531152021015003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين الرافدين اعداديةادبيغالن جاسم عمار ياسر532152021001148

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنين اليقظة اعداديةادبيدليفي عيال لفته عباس533142021028099

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنات الفردوس ثانويةادبيسعيد ناطق غزوان رانيا534102022090012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة478.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيراضي قاسم ربيع حوراء535152022055023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة477.0للبنين التاجي ثانويةادبيمنصور غزاي جاسم مصطفى536122021010029

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة477.0للبنات االيمان نور ثانويةادبيعلي حسين حيدر زهراء537122022085015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة476.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبيجاسم قاسم فهمي حنين538152022054023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة476.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةادبيعلي كاظم ليث ديانا539112022099018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة476.0للبنات األدبية العقيلة اعداديةادبيحسين مطرود نجاح طيبة540112022136058

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة475.0للبنين القدس اعداديةادبياحمد محمد سعد احمد541102021014004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة474.0للبنات االنتصار اعداديةادبيعباس الجبار عبد بشير فاطمه542132022091081

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة474.0للبنين الغزالية اعداديةادبيحسن كاظم عباس مرتضى543102021008119

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االيالف ثانويةادبيجعفر موسى اسماعيل رانيه544102022104004
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة460.0للبنين االعظمية اعداديةادبيجاسم نزار اياد احمد545132021001012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الهدى اعداديةادبيعلي حسين كريم زهراء546152022047053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيعريبي فوزي حيدر مصطفى547112021011084

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة454.0للبنين العراق ثانويةادبيحمزه كريم رزاق هللا عبد548142021040017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الرميلة اعداديةادبيزناد واشي كريم هند549152022044107

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الفارابي ثانويةادبيمهيدي هللا عبد عواد عمر550212021026044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة449.0للبنين الصفاء ثانويةادبيلفتة حسن جعفر تقي محمد551142021167036

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة448.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيجودة شولي منصور علي552152021008128

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة447.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةادبيمظلوم الحسن عبد طالب سجاد553142021032025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الشمائل ثانويةادبيجاسم علي حسين سجى554142022109039

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة445.0للبنات القرى ام اعداديةادبيخلف حاتم ليث فاطمه555142022079111

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة441.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةادبينجاح جابر هللا عبد مناجات556112022089074

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة461.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحسن علي احمد زهراء557142042140053

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة457.0للبنين السياب اعداديةاحيائيجبر السادة عبد مكي مصطفى558132041030095

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة457.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائياحمد الهادي عبد هيثم نسرين559142042090104

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة451.0للبنات العامرية اعداديةاحيائيجروان عناد خالد بارقه560102042118015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة449.0المختلطة المربد ثانويةاحيائيرديعان حميد رضا تبارك561112042152002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة448.0للبنات الحرية شمس ثانويةاحيائيصادق الرحمن عبد قصي رنا562132042079018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة446.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاحيائيمحمد مشعان مؤيد علي563132041025027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة429.0للبنين االهلية ميسلون ثانويةاحيائيعباس صدام محمد الفقار ذو564142041063005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة428.0الخارجياتاحيائيمرهون فوزي قيس رغد565132042401047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة427.0للبنات المناهل ثانويةاحيائيمحمد احمد عمر دانيه566132042126016

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة426.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيسهيل نجم هللا عبد اوفى567132042117026

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة426.0للبنات االمال اعداديةاحيائيعيدان ابراهيم حسين زينب568112042070064

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة424.0للبنات الرحمن اعداديةاحيائيكاظم هادي عماد نور569102042103050

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة417.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيمهدي خزعل مهدي كيان570272042160451

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة417.0قم-ايران في النموذجية (ع) علي االمام مدارساحيائيخميس محيسن صباح زهراء571132042205010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة409.0الخارجياتاحيائياسماعيل حقي قيس مريم572132042401119

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة405.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيكريم علي حسين علي573152041071216

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة403.0للبنين حديثة اعداديةاحيائيمايل محمد صبحي حيدر574192041019025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة402.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيجبر مزهر سعد ايمن575152041001017

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة401.0للبنات الكبرى بدر ثانويةاحيائيلطيف خلف طالل مريم576142042104061

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة401.0للبنات  عمارة ام ثانويةاحيائياحميدي حميد حسين رفل577142042087009

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة397.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيعسل ناصر فيصل مريم578142042145248
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة393.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيشيحان جميل باسم سجاد579132041252059

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة393.0للبنين األهلية بغداد ربيع ثانويةاحيائيحسين اللطيف عبد الحافظ عبد بشار580132041051006

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة391.0للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيمحمد سلمان ياسين ساره581142042143020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة387.0للبنات االهلية التفوق سما ثانويةاحيائيقاسم سمير غسان ريام582112042192019

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة431.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيابراهيم صباح ضياء مصطفى583271951002162

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة421.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةتطبيقيسليمان عدنان سليمان عدنان584132051022018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة418.0الخارجياتتطبيقيرشيد حميد اسماعيل اميره585112052401004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة416.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيحسين هللا عبد سعد هللا عبد586102051013076

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة415.0للبنات النوذجية األهلية النجاة ثانويةتطبيقيعلي رزاق رائد مريم587132052088005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة414.0للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيليل عبد محمد حيدر588102051017030

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة401.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةتطبيقيغافل عباس انمار ادم589112051200015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة392.0للبنات الخوارزمي اعداديةتطبيقيمحمد سفاح باسم بنين590262052111002

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة391.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيناصر تايه السالم عبد مصطفى591122051030160

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة387.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةتطبيقيخلف عساف حميد طه592112051200057

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة386.0للبنات التسامح اعداديةتطبيقيالحميد عبد خالد ليث زينب593142052076028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة384.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةتطبيقيصالح احمد طالب احمد594102051205008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة382.0للبنات الحرية شمس ثانويةتطبيقيمهدي تركي علي سراب595132052079018

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة381.0للبنين المسائية السيدية ثانويةتطبيقيجريح هويدي رافد احمد596112051209004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة380.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيحسين صبحي محمد هللا عبد597102051013081

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة380.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيحسين موسى محمد كرار598112051009066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة379.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةتطبيقيعنتر مصطفى اركان عصام599142051012028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة378.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةتطبيقيعبود بادي صباح محمد600112051201079

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة378.0للبنات المسائية االبرار ثانويةتطبيقيخليفه الحسين عبد الهادي عبد شهد601132052283025

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة377.0للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيجاسم فاضل عباس زهراء602142052079032

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة375.0للبنات المسائية اسوان ثانويةتطبيقيحمادي خلف احمد منار603102052221034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة373.0للبنيبن الجوالن اعداديةتطبيقيداود حسين حاتم حسين604112051042005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة372.0للبنات بابل ثانويةتطبيقيسعيد صاحب محمد نور605122052095034

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة369.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيشمخي الزهره عبد اسعد امير606132051250011

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة368.0الخارجيونتطبيقيخلف عناد ضاري علي607142051400070

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة367.0للبنات البطولة اعداديةتطبيقيحمود هادي هشام ضحى608102052110062

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة366.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيابراهيم خليل حيدر الحسن609212051002008

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة363.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقينعمه سلمان رباح مالك610162052184108

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة363.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيحسين عبد سهيل حسين611152051071072

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة363.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيحسن سعدون رعد علي612152051018036
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة363.0للبنين االهلية التميز ثانويةتطبيقيشاكر رفيق طاهر محمد613102051053006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة463.0للبنين العراقي اعداديةاحيائيزغير غافل الرحمن عبد حسين614102041005008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة455.0المختلطة القاهرة ثانويةاحيائيضبع عيدان سلمان جيهان615232042178011

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الوفاق ثانويةاحيائيخليفه محمد احمد امنه616122042103003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنين المسائية الفهود ثانويةاحيائيجويري حافظ طالب عباس617222041308025

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الهدى مصباح اعداديةاحيائيعسل عباس طالب صفاء618262042126068

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة437.0للبنين الكرخ ثانويةاحيائينايف ذنون قصي همام619102041003043

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة436.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيالحميد عبد المجيد عبد احمد هللا عبد620142041203107

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة435.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيطلفاح عمران جليل محمد621262041011154

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة430.0للبنين العامرية اعداديةاحيائيمحمد الملك عبد وليد ايمن622102041020040

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة404.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيحمود محمد حسين اسحاق623142051201027

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة402.0للبنات النجاح صدى اعداديةتطبيقيعناد الحسين عبد احمد يسر624222052170041

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة395.0للبنين العزيزية اعداديةتطبيقيسلمان عاصي جبار علي625262051014032

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة393.0للبنين االهلية النخبة ثانويةتطبيقيجابر شمخي رياض ايمن626222051363003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة393.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيابراهيم خليل اسماعيل غفران627122052105040

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة389.0الخارجيونتطبيقيتبل صدام حسين علي628152051400024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة389.0للبنين الهندية اعداديةتطبيقيسعدون كريم يحيى امير629272051010016

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة387.0للبنات الفيحاء اعداديةتطبيقيحطيحط طاهر حسن الرباب630152052048002

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة378.0للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيحطاب نعيم عزيز يوسف631222051364141

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة376.0للبنين الجمهورية إعداديةتطبيقيصالح فيصل فراس كاظم632142051016073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة375.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةتطبيقيالرزاق عبد اسامة احمد زهراء633102052136004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة374.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقيمصطفى شهاب شاكر حكيم634162051426017

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة374.0للبنين االهلية النخبة ثانويةتطبيقيسلطان زغير الخضر عبد باقر635222051363004

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة372.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةتطبيقيمحمد شهيد يحيى حسين636112051023010

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة559.0للبنات المهج اعداديةادبيونان مكطوف هالل فاطمه637142022102079

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيحسين نصار عامر مصطفى638112021166028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة553.0للبنات العزيزية اعداديةادبيمحمد احمد يحيى حوراء639262022110006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة552.0للبنات الرباب ثانويةادبيحنتوش علي حسن طيبه640152022052020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة551.0للبنات الرباب ثانويةادبيراضي زهراو الكريم عبد ايه641152022052003

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات الزهور اعداديةادبيكاظم جعفر حسن مريم642142022080054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنين الرضوانية اعداديةادبيحسين علي حسين ضياء643102021041029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة546.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيفياض حميد احمد عصام644112021166020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة542.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةادبيحسين رجاء امجد مرتضى645222021020027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة540.0للبنات سلمة ام ثانويةادبينجيب سلمان داود دنيا646102022097013
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة539.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيظاهر جاري رحيم زينب647142022134046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الماثر اعداديةادبيعلي ناصر جليل سجى648152022051083

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيهداوي عبد علي ادهم649142021024027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنين النورين اعداديةادبيخرميط جهيد قاسم محمود650142021004058

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة534.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيديكان لفته حامد حميد651262021047064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةادبيساحل عطيه مؤيد اسراء652142022139004

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنين عون الشهيد ثانويةادبيابراهيم جبل جالل رسول653212021050012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات الفكر اعداديةادبيموسى الحميد عبد نصير نرجس654152022056072

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة529.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيكاظم جواد احمد ابراهيم655112021166001

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة527.0للبنات الخوارزمي اعداديةادبيجاسم كاظم محمد ساره656262022111033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات النعيم اعداديةادبيناصر حاشوش بشار رؤى657142022073031

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة526.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةادبيرضا هادي علي طيبه658132022105027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنات االهلية العلم منارة ثانويةادبيالرضا عبد مطشر ابراهيم زهراء659142022190006

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة524.0للبنين الدين شرف اعداديةادبيعبود رمضان احمد سجاد660262021044023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الزهراء ثانويةادبيحنون حسن كاظم مالك661132022097033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات االنفال اعداديةادبيغفور محمد حازم ضحى662102022101054

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات بغداد اعداديةادبيحميد نوري قصي ايالف663132022070012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة519.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيصالح حسن جاسم فاطمة664152022048084

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنين الغزالية اعداديةادبيفهد ليلو صباح مجتبى665102021008099

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة518.0للبنات النهار اعداديةادبيلويج حميد احمد زهراء666112022127028

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات البيان اعداديةادبيهللا عبد جبار كاظم زهراء667102022096049

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة517.0للبنات الرتاج ثانويةادبيعذيب كاظم سعيد حوراء668142022121007

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات العزة اعداديةادبيمحمد هاشم علي فاطمه669122022118051

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات االصالة ثانويةادبينايف محمود احمد جنه670112022083012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الشيماء اعداديةادبيسعد غالي طارق تبارك671122022098013

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة515.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيعريم عويد سامي زهراء672152022050038

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة514.0المختلطة المفاخر ثانويةادبيعلوان سلمان جبار محمد673122021175026

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة514.0للبنات الهدى اعداديةادبيمعيفي جاسم رسول ايات674152022047008

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنين الشجعان ثانويةادبيياسين حميد مجيد الرحمن عبد675262021176046

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة513.0المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةادبيعباس خضير عماد علي676182021352084

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات القرى ام اعداديةادبيخضير سلمان عامر غاده677142022079104

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات المركزية اإلعداديةادبيفرحان محسن فالح سوالف678142022143042

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةادبيالسيد عبد جوني علي مريم679142022066045

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنين الصديق ثانويةادبيعيدان محمد صباح احمد680122021023002
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات عائشة السيدة ثانويةادبيصباح حسين محمد دعاء681132022123011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات زينب اعداديةادبيكاظم حسن عيدان هدى682142022110180

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الرصافي اعداديةادبيمسهل محمد علي الدين عز683192021012031

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات االخيضر ثانويةادبيسلمان دبيان رشيد زينب684122022116019

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيحاتم فياض محسن محمد685122021018067

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات االمال اعداديةادبيعلوان حسن صباح رويده686112022070029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنين الشرقي علي ثانويةادبيمحمد محي علي بشير687282021010011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات فدك ثانويةادبياحمد جبار عقيل يسر688142022070117

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيسلمان حمزة رباح بالل689112021189020

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات العقيلة اعداديةادبيسلطان جميل خالد فاطمه690152022040092

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةادبيسرحان غركان عماد بسملة691262022074012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيمريوش هاشم خالد شهد692112022076075

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنين حمد الشيخ ثانويةادبيمحمد يوسف كريم عثمان693122021017021

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنات التسامح اعداديةادبيحسون جاسم الهادي عبد زينب694142022076071

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيعجيل محمود سعد صفا695142022067086

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الشعب اعداديةادبيغانم داخل حسين براء696132022098016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة498.0للبنات الكرامة اعداديةادبيالحسن عبد كاظم علي شذى697142022111033

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة497.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيحسان قاسم عماد عذراء698152022046064

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة496.0للبنات سومر ثانويةادبيخليل حميد جاسم دينا699142022072023

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الخنساء ثانويةادبيفتحي خضر الناصر عبد ايه700142022107005

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةادبيكريم محمد صبيح زينب701152022053032

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنين البلديات اعداديةادبيمحمد هديم كريم علي702142021037156

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة487.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةادبيهللا عبد حاتم جواد هبه703152022053077

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةادبيغالب عباس خالد عمار704132021025050

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنين الدين شرف اعداديةادبيسلمان مزهر يونس حسين705262021044015

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الزهراء ثانويةادبيحمودي العباس عبد عمار نور706132022097041

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الرافدين ثانويةادبيصحن حنون علي صفا707132022095025

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةادبيمرعيد خزام محمد زهراء708262022135016

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الكرخ اعداديةادبيمهدي محمد باسم عائشه709102022076029

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة470.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيعلي حسين عباس الهدى نور710142022134075

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات حديثة اعداديةادبياللطيف عبد جابر اللطيف عبد كرم711192022199027

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات زينب اعداديةادبينايف كرم الحسين عبد طيبه712142022110115

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الهدى زهرة ثانويةادبيعريان شامخ جبار حنان713142022088018

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة458.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيكاظم جاسم رحيم علي714152021018063
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االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة448.0الخارجياتادبيعجالن ناصر نوري دعاء715132022401055

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنات القرى ام اعداديةادبيسوباط علي عبد االمير عبد كوثر716142022079117

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنات البسالة اعداديةادبيطاهر جاسم ابراهيم فاطمة717132022092055

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة443.0للبنات النعيم اعداديةادبيحيدر حبيب اليمة عبد اية718142022073011

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنين بغداد اسد اعداديةادبيطريف عيسى لطيف حسين719142021048030

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيياسين حميد عادل فاطمة720152042050094

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة506.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيطاهر كاظم آصف وقار721142042066113

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة501.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةاحيائيزيدان سليم علي المصطفى نور722142041012044

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيعبود الصاحب عبد حسن علي723122041032043

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة428.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيكاظم ماضي جبار زينب724122042094138

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيشوزي الرزاق عبد حيدر زيد725132051010032

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة462.0للبنين بغداد اسد اعداديةتطبيقيمحمد خلف عامر حسين726142051048019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة562.0للبنات االمال ثانويةادبيمحمد السيد خالد فاطمه727142022108045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة550.0للبنات العقيلة اعداديةادبيعصمان سلمان علي حوراء728152022040029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات الحفرية اعداديةادبيمحسن جميل عزيز انهار729262022091006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة548.0للبنات زينب اعداديةادبيجسام كامل عقيل زهراء730142022110069

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة547.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبيدرويش سمين عيسى مريم731152022054085

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة541.0للبنات فدك ثانويةادبيروضان جاني عصام دنيا732142022070036

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة536.0الخارجياتادبيحسن مولى حاتم غفران733142022401144

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة535.0للبنات االنفال اعداديةادبيعريبي صكبان محمود تقى734102022101019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات القرى ام اعداديةادبيخميس اسماعيل قصي ايه735142022079020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة531.0للبنات الرباب ثانويةادبيزوير راشد عباس زينب736152022052016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات عدن ثانويةادبيخلخال الحسين عبد وسام مروج737112022094077

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات المهج اعداديةادبيحميد لفته علي شهد738142022102056

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة523.0للبنات الناصرة اعداديةادبيعباس خضير كاظم رغد739142022133029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة521.0للبنات االسكندرونة اعداديةادبيجاسم حسن فرج حوراء740142022099022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيحسن عباس زكي فاطمه741112022076089

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة520.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيحسن زيدان عالء أيه742112022076009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات التفوق ثانويةادبيداود كاظم جواد مريم743122022113017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الشيماء اعداديةادبيفيلي مطر عادل تبارك744122022098014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة516.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيعبيد عكار لفته منار745142022115071

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة513.0للبنات الناصرة اعداديةادبيشافي كاصد مازن ريام746142022133035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة512.0للبنات زينب اعداديةادبيكاظم حمدان عامر الزهراء فاطمه747142022110126

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنات فدك ثانويةادبيحسن محمود شاكر شهد748142022070068
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة510.0للبنات رفيدة اعداديةادبينافع فريد مصطفى شهد749112022106041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة509.0للبنات السمر تل ثانويةادبيعبيد احمد عيسى ايات750112022129004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنات صفية اعداديةادبيسرحان رشيد رسول نبأ751142022075222

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة508.0الخارجياتادبيمحمد قاسم باسم فرح752142022401153

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات الحارثية ثانويةادبيعباس الحميد عبد ثامر اميمه753102022112001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة507.0للبنات االنتصارات ثانويةادبيفنطول حريم حمود نجاة754262022072048

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة505.0للبنات صفية اعداديةادبيكريم عوين قاسم ايات755142022075017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات العلمية النهضة ثانويةادبيطالع خزعل حسين سارة756112022067026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنات السجود ثانويةادبيجلوب سهيل احمد زهراء757142022065018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة502.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيعليوي داود علي مريم758142022067121

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة500.0للبنات عدن ثانويةادبيخليل رشيد سعد نرجس759112022094087

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة497.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيخشان حسين علي زهراء760152022046037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الفضائل ثانويةادبيماضي جليل ضياء مريم761142022083047

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة496.0للبنات الشيماء اعداديةادبينتوش حسين ناصر فاطمه762122022098064

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الهدى اعداديةادبيعباس توفيق جابر زهراء763152022047045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة494.0للبنات الرباب ثانويةادبيزوير راشد عباس فاطمة764152022052024

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة494.0للبنات زينب اعداديةادبيمهدي العالي عبد مشتاق طيبه765142022110117

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنات االهلية الخوارزمي دار ثانويةادبيعكاب هبر سليم فاطمه766142022199006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة493.0للبنات المختار عمر اعداديةادبيمحمد قاسم فالح تقى767112022081010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنات المسرة اعداديةادبيكصاد عنبر عدنان آمال768152022041001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنات بسماية سما اعداديةادبيصاحب جبار فراس رند769142022193018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنات العلمية النهضة ثانويةادبياسماعيل خميس ضاري ساره770112022067027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنات الرحمن اعداديةادبيمهوس الزم محمد اسراء771102022103001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنات زينب اعداديةادبيرحيمه محيسن عباس تهاني772142022110038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنات الصدر آمنة اعداديةادبيارديني منصور محمود االء773142022136005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة489.0للبنات الرباط ثانويةادبيدنان عبود محسن زبيده774112022121035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات االهلية ابيها أم ثانويةادبيعلي العباس عبد الرحمن عبد زينب775142022198006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة488.0للبنات االنوار اعداديهادبيحسن عبد ماجد اماني776112022085004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة487.0للبنات التسامح اعداديةادبيداخل نصيف ازهر حوراء777142022076032

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة486.0للبنات المستقبل اعداديةادبيمطلب حسين جبار زهراء778112022101029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة486.0للبنات المعرفة ثانويةادبيجاسم نصيف حامد منى779112022133045

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة486.0للبنات االمال اعداديةادبيعطيه هللا عبد كاظم مرام780112022070067

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الصدر آمنة اعداديةادبيغازي جتان نعمان زهراء781142022136043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0المختلطة النضال ثانويةادبيهاشم حمزة احمد زهراء782112022157013
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات التفوق ثانويةادبيسطام عالل كاظم بنين783122022113005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الفيحاء اعداديةادبي جلوب احمد الهدى نور784152022048113

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات القرى ام اعداديةادبيبيج اسماعيل منذر انفال785142022079014

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنات السعدية حليمة ثانويةادبياحمد محسن علي فرح786112022087019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات الناصرة اعداديةادبيسرسوح عطيه عادل الهدى نور787142022133086

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات التسامح اعداديةادبيزغير تركي حيدر فاطمه788142022076099

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة483.0للبنات عدن ثانويةادبيعباس فاضل ثامر هدير789112022094099

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الكبرى بدر ثانويةادبيدبش غركان علي الهدى نور790142022104049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة482.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيحسين خضير يحيى أمنة791112022076002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات صفية اعداديةادبيجاسم خان عدنان منار792142022075215

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات النهار اعداديةادبيمحمد جاسم محمد فرح793112022127053

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة479.0للبنات المسرة اعداديةادبيقاسم الزم علي ريهام794152022041022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنات التسامح اعداديةادبياسحاك يوسف محمد يقين795142022076139

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة477.0للبنات الناصرة اعداديةادبيعيسى هللا عبد محسن فاطمه796142022133068

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة476.0للبنات النطاقين ذات ثانويةادبيموسى مكي كريم تبارك797112022077011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة474.0للبنات التقى اعداديةادبيمخور داود جاسم رنا798112022071038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة473.0للبنات الرباط ثانويةادبيعبد حسين الدين عالء آيه799112022121001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة472.0للبنات الحريري ثانويةادبيالرضا عبد نعمه كريم عبير800142022137026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة472.0للبنات اليقظة ثانويةادبيسمير صالح مهدي شمس801192022176001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة471.0للبنات عائشة اعداديةادبيكريم حسن منذر طيبة802142022074067

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة471.0للبنات الوطن ثانويةادبيحسين محمد علي رنا803192022257016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة470.0للبنات العذراء مريم اعداديةادبيحمادي عداي فراس نوره804112022073073

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنات سومر ثانويةادبيبنيان نجاح الكاظم عبد مريم805142022072089

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الوطن ثانويةادبيابراهيم عراك عالء ضحى806192022257028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنات البطولة اعداديةادبيزغير حسن فالح رنا807102022110049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنات القرى ام اعداديةادبيسهر حنون احمد ضحى808142022079096

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة469.0المختلطة البواسل ثانويةادبيعلوان حسين حازم غفران809232022174017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبيحسين جبار عباس نبأ810152022049082

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة468.0للبنات المهج اعداديةادبيشمخي علي ماجد فاطمه811142022102074

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة468.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيمحميد سعدون هشام دعاء812232022119023

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الفضائل ثانويةادبيمسلم جبار علي ايه813142022083005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات حماة اعداديةادبيماجد شمسي عثمان نور814112022084161

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة466.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيمحميد سعدون هشام زينة815232022119039

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة466.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةادبيعباس محمد وسام سمر816142022139029
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة464.0للبنات االخالص ثانويةادبيمشكور جون وليد هند817122022099084

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة463.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةادبيإسماعيل شالل صبري رسل818102022109044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة463.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةادبيجواد كاظم طالل رقيه819112022114016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة462.0للبنات االنتصارات ثانويةادبينهاب زيدان الرزاق عبد غصون820262022072038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة461.0الخارجياتادبيحسن محمد حسن نها821142022401189

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة461.0للبنات السدة ثانويةادبيعباس كاظم حسين ايه822232022110007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة460.0للبنات االنوار اعداديهادبيراضي مهدي عباس غصون823112022085035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االنوار اعداديهادبيحسين خضير عماد اية824112022085007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة458.0للبنات العيون ذات ثانويةادبيموسى حمادي قاسم هبة825112022104071

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0للبنات سومر ثانويةادبيشرهان حنش علي يقين826142022072121

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0الخارجياتادبيفرحان حسين الدين والء رهام827142022401082

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0للبنات بلقيس اعداديةادبيمحمود كاظم عباس آيه828142022140005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة457.0للبنات رفيدة اعداديةادبيشريده نعمه رعد حنين829112022106016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة455.0للبنات النجاة اعداديةادبيماهي فرج جميل تبارك830152022042013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة455.0للبنات المعرفة ثانويةادبيفياض شالل فارس حال831112022133010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة454.0للبنات البيان اعداديةادبيعباس جبار عدنان فاطمه832102022096075

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة454.0للبنات الصمود ثانويةادبيعبيد كاظم حسين نرجس833142022101033

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة451.0للبنات العلمية النهضة ثانويةادبيحمود خلف زياد مريم834112022067054

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة451.0المختلطة القدس ثانويةادبيسويدان اسمر كريم ثريا835112022168002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الشعب اعداديةادبيحسن حسين علي مريم836132022098145

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الهدى زهرة ثانويةادبيخلف زغير رحيم زهراء837142022088030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة450.0للبنات المعرفة ثانويةادبيمحمد خالد وليد علياء838112022133034

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة449.0للبنات المعرفة ثانويةادبيعلي ناجي علي مريم839112022133043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة449.0للبنات سومر ثانويةادبيسلطان حاجم باسم سجى840142022072053

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنات العراق زهو اعداديةادبيالرحيم عبد مزبان الرحمن عبد مريم841132022078029

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة447.0للبنات التألف ثانويةادبيجنزيل غني صبيح زهراء842102022133027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة447.0للبنات العقيدة ثانويةادبيشبيب حسن علي ايالف843112022074009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة443.0للبنات التقى اعداديةادبيمحمد جاسم يحيى نبأ844112022071098

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة443.0الخارجياتادبيمحمد جاسم صالح هاجر845232022401132

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات االصالة ثانويةادبيعلي عجمي ساجد نجوى846112022083044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة441.0للبنات االزدهار اعداديةادبيابراهيم حافظ عقيل تقى847122022090020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة441.0للبنات القرى ام اعداديةادبيبجاي محسن كمال الصغرى فاطمه848142022079106

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنات االزدهار اعداديةادبيخضير فاضل علي بشائر849122022090013

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الحفرية اعداديةادبيفارس عمهي فتاح زهراء850262022091030
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة437.0للبنات المسائية طوعة ثانويةادبيكيطان عطيه محمد ساره851122022231038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة437.0للبنات االنوار اعداديهادبيعبيد ابراهيم مصعب زهراء852112022085019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة436.0للبنات رقية اعداديةادبياسماعيل فاضل عباس رفل853112022069017

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة435.0للبنات المعرفة ثانويةادبيجاسم خلف الرحمن عبد رسل854112022133018

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة435.0للبنات دجلة ثانويةادبيمسعود علي حسين وسن855102022095076

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة433.0الخارجياتادبيكاظم خليل احمد ساره856112022401104

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الشفق ثانويةادبيمجيد حميد حسام انادي857112022117005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة432.0للبنات االهلية التفوق سما ثانويةادبيجاسم حسين ستار زينب858112022192005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة425.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةادبينجم اكريم خالد صفا859102022099022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة424.0للبنات العيون ذات ثانويةادبيصعيب صبري صالح آمنه860112022104002

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة423.0للبنات االمال اعداديةادبيعلي كامل علي غيداء861112022070060

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة422.0للبنات الهدى زهرة ثانويةادبيجبر شمخي خالد نورا862142022088091

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة422.0للبنات الشيماء اعداديةادبيشناوه حسن المهدي عبد سكينه863122022098051

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة420.0للبنات االمال اعداديةادبيحسين صباح عدنان ساره864112022070038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة420.0للبنات الزهراء فاطمة اعداديةادبيسهم نعيم وليد تقى865112022075007

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة419.0الخارجياتادبينطاح سلمان شاكر رند866112022401075

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة419.0للبنات الصديق ثانويةادبيحميد صالح مؤيد هناء867312022052021

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة415.0للبنات الفردوس اعداديةادبيكباشي عباس سالم مينا868132022118129

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة415.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةادبيصالح محمد قاسم براء869112022095020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة415.0للبنات اسماء ثانويةادبيعبيس كاظم احمد هللا رحمه870112022100012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة411.0للبنات االحرار قبلة ثانويةادبيناهي حبيتر ابراهيم سجى871262022138009

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة410.0للبنات الرتاج ثانويةادبيسلطان محيبس جلوب مروه872142022121041

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة409.0للبنات اجنادين اعداديةادبيفرحان عالوي حسين الهدى نور873102022120060

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة407.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةادبيعبد حمد داود مريم874142022066044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة404.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيكزار جبير عبد رفل875262022126035

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة404.0للبنات اجنادين اعداديةادبيعبد خلف محمد فاطمه876102022120043

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة403.0للبنات االصيل اعداديةادبيجعفر رداد حيدر زهراء877112022064027

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة402.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيكاظم فاضل سعد مينة878262022126102

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة401.0للبنات هند اعداديةادبيعباس خضير العظيم عبد رغد879112022079012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة400.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيطاهر فاخر قاسم نور880142022115081

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة400.0المختلطة القدس ثانويةادبيعلي محمد ابراهيم شهالء881112022168004

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة397.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيفرحان يوسف ثامر زهراء882112022076044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنات الفردوس ثانويةاحيائيعويد عبد سهيل ميساء883102042090105

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة479.0للبنات االهلية الرواد ثانويةاحيائيعلي حكمت وسام فدك884102042139029
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة464.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيمصطفى محمد مازن تبارك885112042088011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة461.0للبنات النبوغ ثانويةاحيائيالرزاق عبد محمد زكي رقيه886102042098006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة447.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيجوي كاظم عباس نبأ887142042225265

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيالساده عبد كاظم عقيل مالك888132042117237

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيفرادي موكد جاسم بنين889152042047026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة445.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائيشاكر حميد ايمن اماني890112042133005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة434.0للبنات اسماء ثانويةاحيائيفدعم هللا عبد علي زينه891112042100010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة421.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيعنيد نعمه ثامر نبأ892152042046220

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة408.0للبنات ظفار ثانويةاحيائيرضا عادل عدي فاطمه893112042091044

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الفرح اعداديةتطبيقيعلي حبيب محمد زهراء894142052125019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة468.0للبنات االمل اعداديةتطبيقيعنزي جارهللا ستار نبأ895192052195022

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنات رقية اعداديةتطبيقيعايد سالم طالب رحاب896111952069006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة389.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيحسن محمد جاسم زينه897122052105030

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة388.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقينور عباس كاظم تبارك898142052078006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة373.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةتطبيقيعلي عبد الكريم عبد صفاء آيه899102052094001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة370.0للبنات عمارة ام ثانويةتطبيقيعلوان محمد عالء رؤى900122052117011

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة367.0للبنات االهلية التفوق اعداديةتطبيقيمحمد صباح نوري هاجر901102052086016

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة365.0الخارجياتتطبيقيزغير رمضان سيف ايات902122052401005

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة363.0الخارجياتتطبيقيسهر رسن الستار عبد رؤى903142052401012

اآلداب كلية/بغداد جامعة511.0للبنات فدك ثانويةادبيجارح جعفر احمد طيبه904142022070072

اآلداب كلية/بغداد جامعة511.0للبنات البطولة اعداديةادبيجاسم علي سمير سميه905102022110071

اآلداب كلية/بغداد جامعة501.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةادبيعبود عباس هشام احمد906142021009009

اآلداب كلية/بغداد جامعة493.0للبنات بسماية سما اعداديةادبيجبار هادي حيدر رسل907142022193017

اآلداب كلية/بغداد جامعة489.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيجاسم ماضي علي زهراء908152022055038

اآلداب كلية/بغداد جامعة480.0للبنات العزة اعداديةادبيخضير جابر ياسر تبارك909122022118011

اآلداب كلية/بغداد جامعة467.0للبنات االبتهال ثانويةادبيحسين مزعل رياض ايه910142022069009

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الفداء اعداديةادبيمرزه الحسين عبد راضي رغد911142022100028

اآلداب كلية/بغداد جامعة451.0للبنين المستنصرية اعداديةادبيهادي جواد احمد حسين912132021031007

اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنين الصديق ثانويةادبيصالح طه يوسف هللا عبد913122021023020

اآلداب كلية/بغداد جامعة450.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبيميران ميركه جوهر فاطمه914152022054068

اآلداب كلية/بغداد جامعة446.0للبنات االستقالل ثانويةادبيحمد صالح محمد مريم915132022075030

اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات األدبية العقيلة اعداديةادبيادريس نعمة احمد مالك916112022136079

اآلداب كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الحكمة ثانويةادبيقلقوس خضير محمد تبارك917102022107012

اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنات الهدى اعدايةادبيعلي محمد حسين زينب918142022077018
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اآلداب كلية/بغداد جامعة444.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيمطلك صبري جمعه حسين919112021156022

اآلداب كلية/بغداد جامعة443.0للبنين الفارابي اعداديةادبيحسن روحي حسن الرحمن عبد920112021002016

اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيتايه عباس قاسم رسل921122022134051

اآلداب كلية/بغداد جامعة442.0للبنين الرصافي معروف ثانويةادبيعلوان صالح حسن ياسر922142021045078

اآلداب كلية/بغداد جامعة441.0للبنات العربية الثورة اعداديةادبيعبيد جاسب قاسم هدى923132022093129

اآلداب كلية/بغداد جامعة438.0للبنات سومر ثانويةادبيبطي نعمة عباس زينب924142022072043

اآلداب كلية/بغداد جامعة435.0للبنات النصر اعداديةادبيخميس ميدان علي زينه925122022112063

اآلداب كلية/بغداد جامعة435.0للبنين العرب شط اعداديةادبيحسين حامد غازي علي926132021045062

اآلداب كلية/بغداد جامعة434.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةادبيسلمان عباس مهدي علي927142021019127

اآلداب كلية/بغداد جامعة434.0للبنات بلقيس اعداديةادبيعاتي كاظم عدنان أيات928142022140003

اآلداب كلية/بغداد جامعة433.0للبنات زبيدة ثانويةادبيعلي حسن محمد الزهراء فاطمه929142022082022

اآلداب كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الناصرة اعداديةادبيعلي حميد رشيد نور930142022133087

اآلداب كلية/بغداد جامعة432.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةادبيفضاله شهيد عادل حوراء931102022094014

اآلداب كلية/بغداد جامعة432.0للبنات المعالي ثانويةادبيجاسم غيدان عادل منى932142022127058

اآلداب كلية/بغداد جامعة431.0للبنات االهلية الكوثر ثانويةادبيصاحي عبود ضياء حوراء933142022141003

اآلداب كلية/بغداد جامعة428.0للبنات الكبرى بدر ثانويةادبيابراهيم نوري قصي عال934142022104030

اآلداب كلية/بغداد جامعة427.0للبنات عائشة اعداديةادبيعاكول جبار عباس فاطمة935142022074080

اآلداب كلية/بغداد جامعة427.0للبنين صنعاء إعداديةادبيمحمد حسين علي االعلى عبد936142021025034

اآلداب كلية/بغداد جامعة426.0للبنات القرى ام اعداديةادبيمولى طعمه علي زينب937142022079072

اآلداب كلية/بغداد جامعة426.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيسلطان سلمان عادل باقر938132021034023

اآلداب كلية/بغداد جامعة426.0للبنات النصر اعداديةادبيحميد حاتم محمود زينب939122022112062

اآلداب كلية/بغداد جامعة424.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيعلوان حسن رياض محمد940142021049079

اآلداب كلية/بغداد جامعة421.0للبنات الكرخ اعداديةادبيجمعه خضر سعد ساره941102022076018

اآلداب كلية/بغداد جامعة417.0للبنات المناهل ثانويةادبيغنيد حسون احمد فاطمه942132022126034

اآلداب كلية/بغداد جامعة417.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيياسين علي كريم مهيمن943132021034148

اآلداب كلية/بغداد جامعة416.0للبنات سومر ثانويةادبيسلمان داود حاتم شفاء944142022072059

اآلداب كلية/بغداد جامعة414.0للبنات النعيم اعداديةادبيصوالغ مطلك سامي أيه945142022073015

اآلداب كلية/بغداد جامعة412.0للبنات تبوك ثانويةادبيصاحب كاظم عباس زينه946112022102026

اآلداب كلية/بغداد جامعة410.0للبنات عدن ثانويةادبياحمد صالح ماهر زينب947112022094052

اآلداب كلية/بغداد جامعة405.0للبنين المثنى اعداديةادبيسليمان خلف علي سجاد948102021022042

اآلداب كلية/بغداد جامعة404.0للبنات سلمة ام ثانويةادبيشكر محمود سمير ايه949102022097004

اآلداب كلية/بغداد جامعة402.0للبنات االعتماد ثانويةادبيجاسم نعيم قاسم سبأ950142022191037

اآلداب كلية/بغداد جامعة401.0للبنين الثقلين اعداديةادبيمحمد توفيق باسل هللا عبد951122021048061

اآلداب كلية/بغداد جامعة396.0للبنات التألف ثانويةادبيجحجيح الهادي عبد حسن فاطمه952102022133046
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اآلداب كلية/بغداد جامعة394.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةادبيفليح صدام احمد كرار953132021012093

اآلداب كلية/بغداد جامعة394.0للبنات الهدى اعدايةادبيكريم لعيبي غازي طيبة954142022077029

اآلداب كلية/بغداد جامعة393.0للبنين المصطفى اعداديةادبيكاطع شويلف كريم امير955152021009014

اآلداب كلية/بغداد جامعة393.0للبنات الهدى اعداديةادبيداود سلمان ليث سرى956152022047070

اآلداب كلية/بغداد جامعة393.0للبنات العلمية النهضة ثانويةادبيعلوان خليل عماد رسل957112022067018

اآلداب كلية/بغداد جامعة391.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيمحمد جاسم محمد يحيى958142021030118

اآلداب كلية/بغداد جامعة390.0للبنين بيخال اعداديةادبيفارس عباس سالم رافد959212021074027

اآلداب كلية/بغداد جامعة387.0للبنات االزدهار اعداديةادبيمسلم محمد علي بتول960122022090009

اآلداب كلية/بغداد جامعة387.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةادبيحمود مسلم كاظم علي961142021019118

اآلداب كلية/بغداد جامعة387.0للبنات الفوز ثانويةادبيراضي حمود الكريم عبد مريم962132022099037

اآلداب كلية/بغداد جامعة386.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيفرج سوادي فاضل سجاد963142021208064

اآلداب كلية/بغداد جامعة385.0للبنات الناصرة اعداديةادبيسعيد جليل كرم مالك964142022133080

اآلداب كلية/بغداد جامعة384.0للبنين النورين اعداديةادبيكاظم الحسين عبد ضياء الدين سيف965142021004030

اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0الخارجيونادبيعبدعلي حسن فالح امير966212021400019

اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0للبنين المصطفى اعداديةادبيحلو جاسم احمد حيدر967152021009056

اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0للبنات صفية اعداديةادبيمحمود جبار هيثم منار968142022075218

اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةادبيجبر باني علي حسين969152021006024

اآلداب كلية/بغداد جامعة382.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيابراهيم شهاب عماد علي970152021017095

اآلداب كلية/بغداد جامعة381.0للبنين الخضراء اعداديةادبيمحمود محمد باسم عمران971102021013051

اآلداب كلية/بغداد جامعة381.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيجبر حسين لؤي هدير972152022048124

اآلداب كلية/بغداد جامعة380.0الخارجيونادبيداود ناجي داود هللا عبد973142021400135

اآلداب كلية/بغداد جامعة380.0للبنين المسائية حطين ثانويةادبيحسين احمد محمد حسين974132021252033

اآلداب كلية/بغداد جامعة379.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيياسين غميس حيدر علي975142021201161

اآلداب كلية/بغداد جامعة379.0للبنات حماة اعداديةادبيحسين سعدون خلدون نور976112022084157

اآلداب كلية/بغداد جامعة378.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيلفته محمد علي مرتضى977142021003127

اآلداب كلية/بغداد جامعة378.0للبنات العربي الخليج ثانويةادبيصفوك بشار باسم مريم978142022135027

اآلداب كلية/بغداد جامعة376.0للبنات االمال ثانويةادبيساجت جميل حامد عذراء979142022108042

اآلداب كلية/بغداد جامعة376.0للبنين الخصيب ابي اعداديةادبيجايد هللا عبد علي ايوب980162021044005

اآلداب كلية/بغداد جامعة375.0للبنين المسائية المهند ثانويةادبيعياده ناهي سلمان علي981142021211054

اآلداب كلية/بغداد جامعة375.0للبنين سينا ابن اعداديةادبيمحمد جاسم فاضل هللا عبد982112021017046

اآلداب كلية/بغداد جامعة372.0للبنين العامل اعداديةادبيمجيد محمد احمد علي983112021015049

اآلداب كلية/بغداد جامعة371.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيعبيد المجيد عبد نمير فالح984192021350112

اآلداب كلية/بغداد جامعة371.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيمحمد جاسم نصيف أيوب985142021026004

اآلداب كلية/بغداد جامعة370.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيهجرس حسين علي احمد986152021015009
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اآلداب كلية/بغداد جامعة369.0المختلطة المهيمن ثانويةادبيعيسى حميد حيدر سجاد987212021239009

اآلداب كلية/بغداد جامعة369.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيردام ابراهيم أكرم كرار988142021026091

اآلداب كلية/بغداد جامعة368.0للبنات الخمائل اعداديةادبيجلوب مجيد حيدر زهراء989122022127030

اآلداب كلية/بغداد جامعة368.0للبنين سينا ابن اعداديةادبيعطيه جاسم خلف علي990112021017053

اآلداب كلية/بغداد جامعة368.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةادبيحسين أحثاله أحمد لقاء991112022099045

اآلداب كلية/بغداد جامعة366.0للبنين الصديق ثانويةادبيابراهيم منيف حاتم محمد992232021027052

اآلداب كلية/بغداد جامعة366.0للبنات بلقيس اعداديةادبيهللا جار الزم محمد مريم993142022140051

اآلداب كلية/بغداد جامعة366.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبيحسين جمال علي منتظر994122021044094

اآلداب كلية/بغداد جامعة366.0للبنين العامل اعداديةادبيخليل خالد وليد محمد995112021015076

اآلداب كلية/بغداد جامعة365.0للبنات االسكندرونة اعداديةادبيجواد جاسم جواد مريم996142022099074

اآلداب كلية/بغداد جامعة365.0للبنات اليمامة زرقاء ثانويةادبيحمادي جمعه سعد سجى997112022063017

اآلداب كلية/بغداد جامعة364.0للبنات المركزية اعداديةادبيمهدي صالح القادر عبد سهيله998132022119021

اآلداب كلية/بغداد جامعة364.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيسابط احمد االمير عبد محمود999152021072204

اآلداب كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيمحمد مطشر عبدالكريم زينب1000102042119041

اآلداب كلية/بغداد جامعة424.0للبنين البطوله ثانويةاحيائيعباس ثامر ارسال حسن1001212041067006

اآلداب كلية/بغداد جامعة407.0للبنات الوثبة اعداديةتطبيقيهندي احمد محمد ميسم1002192052194018

اآلداب كلية/بغداد جامعة394.0للبنين الداودي اعداديةتطبيقيعباس كامل محمد المصطفى نور1003102051029045

اآلداب كلية/بغداد جامعة387.0للبنين االهلية الشروق ثانويةتطبيقيفيصل خيري اثير واثق1004142051052017

اآلداب كلية/بغداد جامعة384.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيهللا عبد محمد صالح الحسن1005132051010012

اآلداب كلية/بغداد جامعة375.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيفالح طاهر فياض حسين1006142051201082

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة399.0للبنات االعظمية اعداديةادبيعطيه منعثر سعد ريام1007132022073053

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة381.0للبنات النطاقين ذات ثانويةادبيالغفور عبد غضبان القادر عبد صفوه1008112022077034

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة379.0للبنات االدبية الزيتونة ثانويةادبيحسن نوار صباح الرا1009112022061036

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة374.0للبنين األدبية الرياحي الحر اعداديةادبيابراهيم هللا عبد عادل سيف1010112021181041

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة367.0الخارجيونادبيجبر صالح جبار هادي1011142021400244

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة366.0للبنين الفراهيدي إعداديةادبيفاضل فخري جمال احمد1012132021015001

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة365.0للبنات االخالص اعداديةادبيمطر سحاب قصي دعاء1013112022112047

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة364.0للبنين المستنصرية اعداديةادبيعزيز جان علي محمد علي1014132021031016

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة364.0للبنات المسائية المثنى ثانويةادبيخلف كاظم فالح مريم1015102022220044

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات االسكندرونة اعداديةادبيخليل سالم حامد أية1016142022099009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيعلوان حسن طارق علي1017142021208100

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةادبيعبود عباس خضير حسين1018222021307020

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنات االسكندرونة اعداديةادبيفليح احمد ماجد نبأ1019142022099086

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة362.0للبنات العربي الكفاح ثانويةادبيعرموط عبد فالح أريج1020102022092001
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة441.0للبنات الشرقية الثانويةاحيائيتايه بالسم رعد بتول1021141942097010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيعلوان حسن جبار نجاه1022142042143043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة369.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائيحسين دنيف رسمي رسل1023112042110037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة367.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةاحيائيصالح عبد خالد رسل1024112042150006

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة360.0المختلطة الدرعية ثانويةتطبيقيمهنه كريز قاسم محمد1025242051165017

األعالم كلية/بغداد جامعة443.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيكاظم حسين ماجد اوس1026112021180028

األعالم كلية/بغداد جامعة440.0الخارجياتادبيجسام عبار ثابت ميس1027112022401188

األعالم كلية/بغداد جامعة438.0للبنين صنعاء إعداديةادبيصالح صبحي علي سعد1028142021025030

األعالم كلية/بغداد جامعة431.0للبنات الفرح اعداديةادبيحيدر الكريم عبد حيدر براء1029142022125005

األعالم كلية/بغداد جامعة426.0للبنين المسائية السيدية ثانويةادبيعلوان حاتم فاضل احمد1030112021209006

األعالم كلية/بغداد جامعة418.0للبنات التاخي ثانويةادبيمطر علي حسين ايمان1031142022081007

األعالم كلية/بغداد جامعة410.0للبنين الخبير اعداديةادبيحسون محسن ضاري حسين1032112021007021

األعالم كلية/بغداد جامعة410.0للبنات فلسطين اعداديةادبيعلي عبد جمعه اللطيف عبد هاله1033102022114031

األعالم كلية/بغداد جامعة408.0الخارجيونادبيموسى سلمان غالب محمد1034142021400207

األعالم كلية/بغداد جامعة408.0للبنات التسامح اعداديةادبيعليوي عجالن الكاظم عبد زهراء1035142022076060

األعالم كلية/بغداد جامعة408.0للبنات الخلود ثانويةادبياسماعيل ابراهيم اسعد مرام1036122022093031

األعالم كلية/بغداد جامعة407.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبيكريم محمد ازاد محمد1037102021205109

األعالم كلية/بغداد جامعة406.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةادبيمحمد رسن حامد مصطفى1038132021007054

األعالم كلية/بغداد جامعة405.0للبنين المسائية التهذيب ثانويةادبيابراهيم نجم سعدون احمد1039112021202003

األعالم كلية/بغداد جامعة405.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيعبد عباس خالد هللا عبد1040112021189058

األعالم كلية/بغداد جامعة404.0للبنين الصفا اعداديةادبيرشيد عدنان الدين عالء هللا عبد1041132021029039

األعالم كلية/بغداد جامعة403.0للبنات االخالص اعداديةادبيجعفر محسن علي سارة1042112022112084

األعالم كلية/بغداد جامعة403.0للبنين العراق اعداديةادبيهللا عبد سعيد باسم كرار1043122021009211

األعالم كلية/بغداد جامعة401.0للبنات االصيل اعداديةادبياخليفه دحام سمير زهراء1044112022064028

األعالم كلية/بغداد جامعة401.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيماهود ندى عدنان ياسر1045122021202227

األعالم كلية/بغداد جامعة400.0للبنين الزوراء ثانويةادبيشتيوي مبدر فرات حسين1046142021001006

األعالم كلية/بغداد جامعة400.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيمهيدي علي مهدي سجاد1047122021018032

األعالم كلية/بغداد جامعة495.0للبنين  الكرمة اعداديةاحيائيجالي أحمد حسن علي1048222041039079

األعالم كلية/بغداد جامعة415.0للبنين  االهلية موطني ثانويةتطبيقيخضير كاظم احمد الفضل ابا1049162051491001

األعالم كلية/بغداد جامعة404.0للبنين الغزالية اعداديةتطبيقيعبود طالب رياض معتز1050102051008058

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة409.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيالحميد عبد الكريم عبد طالب الحسين1051112021180026

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة386.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيحسين رحيم باسم حسين1052262021015015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة383.0للبنين علي االمام اعداديةادبيمشعل محمد دوري محمد1053122021005050

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة383.0للبنين ابابيل اعداديةادبيحسن زبون باسم حسن1054132021011020
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة368.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيفرج الجبار عبد ستار عادل1055112021180070

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة366.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةادبينايف علي سلمان يوسف1056112021150059

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة366.0للبنين الفاروق ثانويةادبيوناس عبيد رحيم مرتضى1057142021054023

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة360.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيعبد محمد جاسم علي1058132021009085

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة404.0للبنات عدن اعداديةاحيائيعلي كريم حاتم طيبه1059132042106045

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة386.0للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيعبود نجم موفق وفر1060142042193105

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة381.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيحسن علوان عبدالكريم بلسم1061132042283030

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة372.0للبنات المعالي ثانويةاحيائيعرير جمعه سعد نسرين1062142042127040

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة368.0للبنات األهلية النجاح صدى ثانويةاحيائيزويد الحسن عبد صباح شمس1063222042174011

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة362.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيهللا عبد مهدي نوري خليل1064172041007061

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة383.0للبنين المسائية الطف ثانويةتطبيقيفرحان سالم مهدي صادق محمد1065132051257079

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة378.0للبنين الزهاوي اعداديةتطبيقيمعال مهنى محمد صادق محمد1066152051015051

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة369.0الخارجيونتطبيقيعلي حسين سالم ضرغام1067272051400037

الطب كلية/المستنصرية الجامعة600.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاحيائيصادق جعفر رضا محمد1068102041205114

الطب كلية/المستنصرية الجامعة600.0المتميزات ثانويةاحيائيبدع عويد عالء حوراء1069112042113031

الطب كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةاحيائيجاسم تحسين ليث مريم1070112042126040

الطب كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيصيهود غريب عماد تبارك1071122042094063

الطب كلية/المستنصرية الجامعة597.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةاحيائيحسين كاظم محمد ايثار1072322042029008

الطب كلية/المستنصرية الجامعة595.5للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيمحمد طه مهند رولى1073102042221138

الطب كلية/المستنصرية الجامعة595.0للبنين النعمانية اعداديةاحيائيعباس جعفر فاضل كاظم1074262041009102

الطب كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنين االهلية الكندي ثانويةاحيائيثكاب حسوني حسن محمد1075292041031028

الطب كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيعباس اسماعيل حقي عادل1076112041032041

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.7المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيصالح سامي علي صفا1077102042078136

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاحيائيشالل حميد أحمد الحميد عبد1078102041205156

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين سعد شيخ اعداديةاحيائياينيح لفته محسن هادي1079262041017105

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيحمزه محمد حسين محمود1080232041031103

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيعباس حزام هادي سجى1081142042089035

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيحمود عبيد علي ايه1082222042321238

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائيجابر هادي رياض زينب1083122042136038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات المسعودي ثانويةاحيائيعوده شياع صالح اسل1084232042095003

الطب كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائيحسن جاسم محمد سجى1085152042044119

الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.4للمتميزين الشرقية الثانويةاحيائيصادق جعفر حيدر حسين1086142041046010

الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات النعيم اعداديةاحيائيشمخي مناتي حسين االء1087142042073018

الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات المؤمنين ام ثانويةاحيائيالياس ابراهيم جميل نبأ1088122042092060
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الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيعبود محسن قاسم هبه1089142042225290

الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات المعراج اعدايةاحيائيعباس هللا عبد مؤيد ضحى1090102042113070

الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيداخل زاير فالح منتظر1091152041071410

الطب كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنات المأمون ثانويةاحيائيعبيد زامل محمد اسراء1092102042116004

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.8الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيمهدي احمد ياسر احمد1093102041002023

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.8للبنات الحريه ثانويةاحيائيحميد رشيد قاسم منى1094212042143038

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات البتول اعداديةاحيائيعويد حميد زاحم زينب1095112042072070

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيدعيمي كزار مهدي قدس1096102042221084

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنين الرضوانية اعداديةاحيائيجاسم اسماعيل محمد احمد1097102041041012

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيعبيد احمد اسماعيل اميمه1098312042063018

الطب كلية/المستنصرية الجامعة591.0للبنين خانقين اعداديةاحيائيمراد هللا حسن شاكر حسن1099212041011027

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات بلد اعداديةاحيائيفاضل االمير عبد هللا عبد حوراء1100182042176066

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات السياب ثانويةاحيائيروضان فريح محمود دينا1101102042077032

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيصالح محمد زامل الدين قوام1102182041140022

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.6المتميزات ثانويةاحيائيحميد عصام عدي تارا1103132042108016

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.2المتميزين ثانويةاحيائيجارهللا جمعه سالم علي1104132041016068

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيزاير كريم مشتاق مريم1105142042078097

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الحريري اعداديةاحيائينعمه جميل عالء زهراء1106132042117119

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيطعيمة نوري خالد غدير1107142042193063

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيحمد الكاظم عبد قاسم سرى1108142042111155

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الصمود ثانويةاحيائيمحمد حاتم عباس زينب1109142042101028

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيصالح حكمان عدنان فاطمه1110142042143032

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الناصرة اعداديةاحيائيعداي حسن راسم مالك1111142042133068

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة587.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيخليل ابراهيم ضياء شمس1112212042138105

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.4الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائيالجبار عبد ستار بشار عائشه1113102042100078

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيمحمد ناصر محسن ساره1114142042066053

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةاحيائيهبس حسن فالح سفبم1115102042106014

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيخلف محمد جاسم محمد1116132041008078

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائيعباس حبيب حيدر رحمه1117112042114040

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنين العامرية اعداديةاحيائيكاظم محمد اسعد فاضل اسعد1118102041020031

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيجودة جبار جودت نرجس1119142042134162

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائينجم الحميد عبد حازم احمد1120192041114003

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيجازع هللا عبد علي دنيا1121142042066032

االسنان طب كلية/المستنصرية الجامعة586.0للبنات المسائية النهضة ثانويةاحيائيحسن شهيد الدين عماد بلسم1122112042217015
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الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة592.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيحسين هادي صادق جعفر1123122041031035

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيشهاب صبحي ليث هللا منه1124112042067137

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة590.0للبنات حطين اعداديةاحيائيحسين ناصر ماهر رنين1125132042103012

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة589.4المتميزات ثانويةاحيائيمعروف هاشم سعد هاجر1126112042113146

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات رقية اعداديةاحيائيذياب سلمان شاكر شهد1127112042069023

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات الشرقية الثانويةاحيائيالزم علوان تحسين ايه1128142042097005

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة589.0للبنات قرطبة ثانويةاحيائيعلوان رشيد خلف زهراء1129232042126040

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائيسلومي داخل علي مريم1130102042100101

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيجواد محمد الحسن عبد حيدر داليا1131122042107069

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيبكي قادر مؤيد هللا عبد1132212041034060

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين الوارثين اعداديةاحيائيعلي حسين احمد انس1133152041013016

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةاحيائيمصلح جبار ثامر امير1134102041044001

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين النظامية اإلعداديةاحيائيمنصور محمد الكاظم عبد امير1135142041021020

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائياهوين زوير رسن تبارك1136152042049016

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيمهدي كردي عاصي عمر1137212041034076

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات الفرات ثانويةاحيائيسلمان عارف مضر سجى1138192042147030

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيحمود صالح عصام زينه1139192042189094

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات المعراج اعدايةاحيائيحمادي مصطاوي سعدون مريم1140102042113085

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيالزم صاحب سمير افنان1141132042118014

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة588.0للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيعطيه محمد ديوان رقيه1142152042050036

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة551.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيجبر محسن علي منار1143132052118072

العمارة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيعبود شيحان قاسم هللا عبد1144102051013080

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيصيهود محمد احمد علي1145162051497063

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيعبد وافي سعد علي1146292051026118

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةتطبيقياحمد جواد محمود رسول1147102051205047

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة576.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيدرويش عبيد علي حيدر1148172041008118

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة548.0للبنات الماثر اعداديةاحيائينبيت حسين عالء زينه1149152042051110

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة522.1للبنين المتميزين ثانويةاحيائيمحمود خضير ياسر غيث1150142041007078

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةاحيائيعبود نجم عقيل علي1151112041058091

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيصبر رسن رياض حسين1152162051060040

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين الحلة اعداديةتطبيقيعبود احمد اسعد حيدر1153232051020026

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيسلمان حسن كريم هللا عبد1154122051025058

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات االهلية الذهبية اور ثانويةتطبيقيمجبور ياسر سالم زهراء1155222052432007

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيعلي طه فاروق أحمد1156132051001011
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الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين ابابيل اعداديةتطبيقيمحمد جاسم محمد جاسم1157132051011009

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة514.0للبنات الشعب اعداديةاحيائيموزان عباس فاضل حوراء1158132042098043

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة491.0الخارجياتاحيائيعاصي محسن ابراهيم رونق1159152042401051

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيجاسم محمد جاسم محمد1160102051019099

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين األهلية األجيال ثانويةتطبيقيموزان مختاض حسن مقتدى1161132051040002

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين المسائية البشير اعداديةتطبيقيعاصي دعاش عظيم حيدر1162242051207023

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين االنصار اعداديةتطبيقيعباس صادق سعد منتظر1163132051003068

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيحسن ابراهيم خليل ابراهيم1164162051497002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيحوير نعمه حسن حسين1165152041004020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات الكاظمية اعداديةاحيائيكاظم جاسم حيدر ساره1166122042110053

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيغبيني مطر صادق زينب1167122042098064

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين الجمهورية إعداديةاحيائيكرمان زكي رعد هللا عبد1168142041016060

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات ايالف ثانويةاحيائيجاسم هللا على جبار طيبه1169142042105046

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة530.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيمحمد جخيور جاسم زهراء1170122042105058

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيجليل فرمان اسماعيل آالء1171132042070001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيحسن هللا عبد حيدر اديان1172142042145015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات االنوار ثانويةاحيائينعمه ناجي محمد ايه1173122042104006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةاحيائيحيال عناد كريم سجى1174122042230086

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة523.0للبنات يافا اعداديةاحيائيحمدان علي مهدي زهراء1175132042107066

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيعطيه ناصر الزهره عبد زهراء1176132042093068

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيهللا عبد خالد ليث دانيه1177152042054071

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات حنين ثانويةاحيائياالمير عبد صادق جمال رند1178132042104025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيهللا عبد سلمان قصي ايه1179122042094030

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيحسن غيدان سمير بان1180132042101010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات عمارة ام ثانويةاحيائيحيدر كاظم رغد فدك1181122042117032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيحسين علي حسين كوثر1182112042074064

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيمحي فاضل فارس سرمد1183132041252066

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الشمائل ثانويةاحيائيعباس كامل توفيق حوراء1184142042109018

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيعبد جابر علي ايات1185142042111029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين قباء اعداديةاحيائيغالي علي عباس محمد1186152041010083

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيمحمد الجبار عبد اياد سجى1187132042117149

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين الضلوعية اعداديةاحيائيمحمود علوان سبتي عثمان1188182041005025

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين عبيدة ابي اعداديةاحيائياسماعيل خليل مثنى حسين1189142041030016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الرشيد ثانويةاحيائينجم احسان حيدر مريم1190132042096041
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيمحمد جاسم نصيف مريم1191152042048159

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة520.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيحيدر كاظم وسام مؤمل1192152041001098

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاحيائيعلي جبار طارق ايمن1193192041011029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيالزم حمدان سامي مسره1194142042225258

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنين بلد اعداديةاحيائيمجيد ناصر قاسم علي1195182041006109

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائياللطيف عبد حميد انوار مصطفى1196132041020175

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة518.0للبنات االعتماد ثانويةاحيائيعامر رسن الواحد عبد تبارك1197142042191010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيجبر حسين علي دعاء1198152042080087

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيصالح نجم عباس محمد1199122041020119

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنين الزهاوي اعداديةاحيائيراضي نعمه الرزاق عبد علي1200152041015071

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة517.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائيعلك لفته عبد ليلى1201152042044170

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة517.0المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيمحمود ابراهيم خليل رتاج1202102042078064

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة516.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائيحميد حبيب عماد دعاء1203122042136020

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيسليم سعدي بسام مريم1204142042089057

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيعلي عباس قاسم طيبه1205152042040100

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات المستقبل اعداديةاحيائيابراهيم احمد رعد تمارا1206112042101012

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة512.0للبنات العزة اعداديةاحيائيمحمد الحسين عبد حيدر مريم1207122042118061

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة509.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيسلمان عباس محمد حسن1208112041026046

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات عمورية اعداديةاحيائيوهيب احمد علي زمن1209182042183068

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة506.0المختلطة الزخرف ثانويةاحيائيعلي صكب محمد تماره1210102042154001

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة506.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيسليمان غضبان عمار علي1211132041008058

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات نرجس السيدة اعداديةاحيائيحسين صادق الحسين عبد بنين1212152042055019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيجلوب هاشم عباس مؤمل1213152041011130

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة503.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيرسن صبر محسن فاطمه1214152042045075

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنين االعظمية اعداديةاحيائيكاظم أياد ليث حسين1215132041001031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة497.0الخارجياتاحيائيجابر كاظم عادل رواء1216112042401064

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة492.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيلعيبي قاسم سالم هيثم1217142041208270

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيالساده عبد سابط عبود الزهراء فاطمة1218142042220100

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات النصر اعداديةاحيائيعلي حسن قاسم زهراء1219122042112099

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات االمال اعداديةاحيائيعيسى ابراهيم يونس يقين1220112042070176

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات االهلية الصباح ثانويةاحيائيحسين العزيز عبد محمود حنين1221142042132024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيحسين علي حسين رغد1222132042118083

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات األهلية المعارج ثانويةتطبيقيزغير طه شاكر زهراء1223222052175013

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين المستنصرية اعداديةتطبيقيمحسن كاطع محمد همام1224132051031059
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنين السويس اعداديةتطبيقياحمد محسن عامر خطاب1225132051006024

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنات الفوز اعداديةتطبيقيحميد مجيد محمد ايات1226122052094013

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنات العربي السيف اعداديةتطبيقيمحمد اسماعيل محمد رقيه1227132052111017

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين االهلية االزدهار ثانويةتطبيقيحسين محمد حيدر حسين1228232051289003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيصحن الساده عبد سلمان امين1229282051151084

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنين التاجي ثانويةتطبيقياحمد عزيز اركان حاتم1230122051010006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنين اليقظة اعداديةتطبيقيحسن عليوي منصور مهند1231142051028079

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنين السيدية اعداديةتطبيقيالحسين عبد عذاب غانم ابراهيم1232112051004003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنات األهلية المبدعات ثانويةتطبيقيبهير علي عباس طيبه1233132052135004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنين الكرخ ثانويةتطبيقيعيسى طالب مجيد الخالق عبد1234102051003026

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنين خانقين اعداديةتطبيقيسمين نادر شكر الرحمن عبد1235212051011032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين المسائية الهالل ثانويةتطبيقيعبيد خساب مسير صادق1236292051155033

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة409.0الخارجياتتطبيقيياسين الرزاق عبد أحمد دعاء1237142052401009

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنات الرباط ثانويةتطبيقيشهيد سعيد عامر رونق1238112052121006

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين الصويرة اعداديةتطبيقيحسين خضير ياسين احمد1239262051012004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنات العربي الخليج ثانويةتطبيقيكاطع فاضل فريد مريم1240142052135021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيفاضل غالم مثنى جعفر1241122051025021

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة393.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيعلي سلطان صدام علي1242282051151474

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيفرحان سعدي مثنى علي1243122051030099

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين الجمهورية إعداديةتطبيقيعلي عبد رحيم وضاح هللا عبد1244142051016057

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة390.0للبنين العلمية الروابي اعداديةتطبيقيكريم سلمان جمال الملك عبد1245112051026043

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة388.0للبنين الفارابي اعداديةتطبيقيحبيب جبر غني هللا عبد1246112051002022

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة388.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيحسين جبار ستار زينب1247282052190061

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة387.0للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيطعمه خلف قاسم تقى1248142052133008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة386.0للبنين البراق اعداديةتطبيقيفليح كطن الرضا عبد هيثم1249152051002073

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة385.0الخارجياتتطبيقيجهل حرب اليذ اخالص1250162052401002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة382.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةتطبيقيابراهيم خليل الجبار عبد نورس1251102052109029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة381.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيراضي حسين جالل حاتم1252262051027007

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيخريبش لفتة ماجد ساهر1253162051355102

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيحسين حسن قصي غيث1254182051005029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيداوود حسين علي سعد1255162051053051

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة377.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةتطبيقيياس عاشور حسين احمد1256122051206004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيحسن محمد هللا عطا العزيز عبد1257182051005019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة515.0للبنين االسراء اعداديةاحيائيابراهيم مطر نزار مرتضى1258101941011084
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة395.0للبنين المقدام إعداديةتطبيقيسلطان طعمة كاظم محمد1259142051017090

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة392.0الخارجيونتطبيقياحمد شهاب عدنان احمد1260132051400010

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة388.0للبنين المسائية البدير ثانويةتطبيقيدبي الرزاق عبد حميد كرار1261242051209024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة375.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةتطبيقيكاظم عدنان محمد نورهان1262132052127006

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة374.0للبنات الشمائل ثانويةتطبيقيكاظم فيصل حيدر زينب1263142052109005

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة374.0للبنات الرشد اعداديةتطبيقيعليوي سعيد محمد رحمه1264132052109009

القانون كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات السعادة ثانويةادبيمحمد جاسم احمد ايه1265142022120003

القانون كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنات االخالص ثانويةادبيهللا حسب محمد رفعت بنين1266122022099014

القانون كلية/المستنصرية الجامعة504.0للبنات الفضائل ثانويةادبيجبر سلمان داود زهراء1267142022083019

القانون كلية/المستنصرية الجامعة501.0للبنات المسائية سمية اعداديةادبيغويز حسن محمد زهراء1268152022080066

القانون كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات الفاطميات أعداديةادبيكاظم شهيد علي ايناس1269122022102015

القانون كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات بلقيس اعداديةادبيمكصوص خضير فاخر فاطمه1270142022140046

القانون كلية/المستنصرية الجامعة499.0للبنات االستقامة اعداديةادبيمشاري عبد النبي عبد زهراء1271152022058040

القانون كلية/المستنصرية الجامعة494.0للبنات الزهور اعداديةادبيحسين عمران جاسم ساره1272142022080032

القانون كلية/المستنصرية الجامعة508.0للبنين قباء اعداديةاحيائيابراهيم تعبان رحيم علي1273152041010062

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنات دجلة ثانويةادبيمحمود سمير احمد زهراء1274102022095034

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة404.0للبنين الكفاح ثانويةادبييحيى لهيب شعالن متمم1275182021022014

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة400.0للبنات االيمان نور ثانويةادبيمهودر علي طالب داليا1276122022085012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات المسائية سمية اعداديةادبيابراهيم تعبان رحيم فاطمه1277152022080107

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة477.0الخارجياتادبيمناتي حمد مصطفى زهراء1278152022401066

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين الحكيم اعداديةادبيهاشم نعمة وليد صدام1279112021032023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات التسامح اعداديةادبيمصطفى عادل اثير ساره1280142022076075

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيحمد علوان فاضل عباس1281132021034066

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين حزيران اول ثانويةادبيابراهيم ياس خضير ابراهيم1282212021062001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين عون الشهيد ثانويةادبيحسين ناجي جعفر حيدر1283212021050007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين العراقي اعداديةادبيماضي حاتم ميثاق احمد1284102021005008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة461.0المختلطة الشعالن امجد ثانويةادبيجباره جوده شعالن كرار1285132021172016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبيصالح احمد حامد طه1286122021044044

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيفرج مطشر حيدر ايه1287152022045012

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات الزهراء ثانويةادبيمحمد صبيح عصام فاطمة1288132022097027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات الشعب اعداديةادبيحمد ابراهيم جمال يقين1289132022098190

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة453.0الخارجيونادبيسلمان عوده راضي احمد1290152021400009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين سامراء ثانويةادبيرهيف علي خلف حيدر1291142021031023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين  عكاظ اعداديةادبيعلوان حسين علي مرتضى1292132021024113
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيسلمان مطلك حمادي فاطمة1293262022126073

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنات التسامح اعداديةادبيسلمان داود بشار مروج1294142022076109

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةادبياحمد وهيب تحسين محمد1295142021019147

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيجوده عبد جواد حوراء1296112022076026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيعجيل محمد قاسم عباس1297112021052040

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات التسامح اعداديةادبيلفته محمد سامي رسل1298142022076042

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات الزهراء ثانويةادبيجاسم فاضل كامل مريم1299132022097031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيراضي طارش رزاق مرتضى1300152021008169

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات الوزيرية اعداديةادبيحسين عيسى حافظ ايه1301132022074005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنات طيبة ثانويةادبيمحمد فرمان سلمان كوثر1302132022116031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنات التألف ثانويةادبيعلي حسين محمد نبأ1303102022133056

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة437.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيضهد خلف جميل حسن1304152021074014

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة436.0للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيمحلي تعبان ماجد واثق1305152021007275

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة435.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةادبيمحمد هللا عبد محمد الخالق عبد1306112021160015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة435.0للبنات سومر ثانويةادبيخلف عبد حيدر سجى1307142022072055

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة435.0الخارجيونادبيسلمان علي حسين علي1308112021400080

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة433.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيفرج حسن سمير محمد1309142021201222

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين عنة اعداديةادبيحمد عبيد ابراهيم وائل1310192021021016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة429.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةادبيرشيد صدام هاشم ايات1311152022053004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة428.0الخارجيونادبيكاظم عادل مالك محمد1312152021400161

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنات الندى ثانويةادبيخلف فاضل عباس ريام1313142022302022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنين سينا ابن اعداديةادبيخشان اسود رحيم حسين1314112021017029

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنات العقيلة اعداديةادبيفريح كاظم بدر مريم1315152022040109

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنين الفاروق اعداديةادبيخلف احمد قصي القادر عبد1316132021014042

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة426.0للبنين النجاح اعداديةادبيشاغي فرحان عدنان علي1317142021027096

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة425.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيجابر حسين ناصر تقى1318132021034026

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة425.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيعلك خزعل عبد حسين1319152021074030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة424.0الخارجيونادبيحسن كاظم عباس علي1320102021400091

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنات االهلية القيم ثانويةادبيفهد قاسم محمد سرى1321142022149008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنين االنصار اعداديةادبينايف محمد رياض سجاد1322132021003025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنات العربي السيف اعداديةادبيمحيسن عبود علي زينب1323132022111059

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين قتيبة اعداديةادبيعباس حسن فالح باقر1324152021004006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0الخارجيونادبيعبود مكطوف رياض منتظر1325142021400234

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين الصفاء ثانويةادبيراضي حسين علي حسين1326142021167010

278 من 39 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين السكري ثانويةاحيائيعبد غازي عباس علي1327212041046016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة429.0الخارجياتاحيائيعالوي كامل سعد هدى1328132042401150

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيحسن كاظم جواد طيبه1329142042111172

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة405.0للبنين النهروان اعداديةاحيائيالرضا عبد كريم احمد ياسر1330152041020068

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيجبر خزعل علي زينب1331132042093074

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة399.0للبنات البيان اعداديةاحيائيمطشر الزهره عبد صباح الزهراء فاطمه1332102042096057

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة390.0للبنين الزهاوي اعداديةاحيائيرمضان محمد فريد جعفر1333152041015023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة385.0للبنين رشد ابن إعداديةاحيائيمحمود حسن محمد علي حسين1334142041023018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة381.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيبشاره كاظم وائل زهراء1335142042220060

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةاحيائيمحمد عدنان صفاء حيدر1336112041058052

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة377.0للبنات المسرة اعداديةاحيائيمجيد داود سعد ليلى1337152042041067

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة373.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيحسن فالح حسن زينب1338152042080172

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة404.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيالجليل عبد رشيد عماد مهدي محمد1339122051030147

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنين قباء اعداديةتطبيقيالحسن عبد علك فهد جعفر1340152051010073

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة399.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيحسين سالم سالم حسين1341132051012034

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيعلوان فاضل عباس هللا عبد1342132051012070

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة394.0للبنات االهلية االميرات ثانويةتطبيقيهللا عبد محمد خالد نوران1343142052300004

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة394.0للبنين الحقالنية اعداديةتطبيقيمحل محمد ستار عماد1344192051020059

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة393.0للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيحسين كريم يوسف علي1345132051017046

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة377.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيكزار صباح محمد امير1346132051012017

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيسعيد كمال فاروق فراس1347132051005064

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة368.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةتطبيقيمحمد حسين عباس سيف1348142051009037

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة367.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيحمود جلوب نعمان حيدر1349132051012045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة362.0للبنين االمين البلد اعداديةتطبيقيدعاس سلمان موفق همام1350112051033042

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة360.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيجوده حسن فالح حسن1351152051071057

التربية كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات االستقالل ثانويةادبيقاسم محمد صالح تبارك1352132022075007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة491.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةادبيمريسن جاسم كريم الحوراء1353132022281003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين البشير اعداديةادبيثامر كامل احمد علي1354142021036054

التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات قاسم ليلى الشهيدة اعداديةادبيشكر ابراهيم خليل مرام1355212022179054

التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الكرامة اعداديةادبيابراهيم غازي طارق هيا1356132022101087

التربية كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيمنصور جاسم محمد مؤمل1357142021008076

التربية كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةادبيالحسين عبد حمزه قاسم آيه1358122022087005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنات المهج اعداديةادبيعلي حمود نعمه مريم1359142022102091

التربية كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنات الهدى اعداديةادبيفنجان طارش حسين جنات1360152022047024
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات العقيلة اعداديةادبيجعفر كاظم جواد زينب1361152022040057

التربية كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيتايه كاظم خليل حسين1362152021007059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيمربط هامل الرضا عبد محمد1363262021015088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةادبيفنيظل راضي حسين مينه1364142022225032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةادبيحسن جاسم محمود علي1365152021011047

التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيمكي كريم مازن احمد1366142021003010

التربية كلية/المستنصرية الجامعة421.0الخارجياتادبيالحسن عبد علي احسان افنان1367132022401014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة420.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيعباس توفيق عامر فاطمه1368122022092051

التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيمصحب حمدان كاظم سجاد1369142021024135

التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنات الرميلة اعداديةادبيموسى كاظم جواد اسراء1370152022044005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنات صفية اعداديةادبيحسين طعمه رحيم زينب1371142022075129

التربية كلية/المستنصرية الجامعة417.0المختلطة الشموخ ثانويةادبيمعيوف علي صباح الخالق عبد1372102021159008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنين المسائية البيضاء ثانويةادبيصخي داخل قاسم محمد1373132021251040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0الخارجيونادبيعلي ابراهيم قاسم الفقار ذو1374142021400086

التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنات صفية اعداديةادبيسيد محسن محمد سجى1375142022075157

التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيعلوان راشد احمد مصطفى1376152021075128

التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنات عائشة السيدة ثانويةادبيضايف حاجم عادل آيات1377132022123002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنات المركزية اإلعداديةادبيمحسن جاسم حسين نور1378142022143061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة411.0المختلطة الياسمين ثانويةادبيساجت خلف علي عبد العزيز عبد1379122021172016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنين الخير دجلة ثانويةادبيالرزاق عبد الوهاب عبد احمد هللا عبد1380132021038032

التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبيجبار جوده قاسم نوره1381152022054101

التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةادبيعواد كاظم هاشم احمد1382142021050004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0المختلطة المفاخر ثانويةادبيخضير احمد خالد محمد1383122021175027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيخميس سبع محمد همسه1384142022067144

التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيزغير كاظم محمد علي1385152021005059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةادبيجبر فهد عباس محمد1386132021002088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنات الهدى زهرة ثانويةادبيناصر جبر عدنان زينب1387142022088045

التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيرضا كاظم زهير علي1388122021176028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنين المفيد الشيخ ثانويةادبيمزحم عباس خضير علي1389182021127036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيحمود رحمان عادل سلوى1390142022223041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيفيصل زاحم علي هللا عبد1391112021203135

التربية كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنات النجاة اعداديةادبيسهم كاظم عماد فاطمه1392152022042065

التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيحسن الرضا عبد ماجد زهراء1393112022076056

التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيظاهر جاسم محمد جاسم1394152021075020
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيمحمد محسن باسم مصطفى1395262021015098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة404.0للبنات الذاريات ثانويةادبيياس الكريم عبد علي رانيا1396212022180009

التربية كلية/المستنصرية الجامعة404.0الخارجياتادبيفرج عزيز فوزي سجى1397152022401085

التربية كلية/المستنصرية الجامعة404.0للبنات الفردوس اعداديةادبيالكريم عبد ياسين صباح تيماء1398132022118022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين اليقظة اعداديةاحيائيشايع لفته لطيف احمد1399142041028006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات فدك اعداديةاحيائيعبد نهاد محمد حوراء1400212042156023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات حماة اعداديةاحيائيحسين ناصر يوسف بدور1401112042084036

التربية كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيالكاظم عبد جواد هشام ليلى1402132042105048

التربية كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنات االنتصارات ثانويةاحيائيزغير نعمه خليل رقيه1403262042072014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيعاتي حسين قاسم عباس1404152041005071

التربية كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيعبيس شندل حسن علي1405252041014093

التربية كلية/المستنصرية الجامعة436.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيشاطي الهادي عبد رائد كمال1406152041005095

التربية كلية/المستنصرية الجامعة434.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائينجم اسماعيل حقي رفل1407142042140046

التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنين الجمهورية إعداديةاحيائيجبار فاضل ناظم محمد1408142041016110

التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنات الزهراء نور ثانويةاحيائيحسين صالح مهدي علياء1409142042146031

التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنين المفيد الشيخ ثانويةاحيائيعزيز جعفر فاروق احمد1410182041127003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيمحمد نامس احمد حفصه1411142042137011

التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنين السيدية اعداديةاحيائيأحمد هللا عبد عدنان ابراهيم1412112041004002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيفليح حسن ماجد استبرق1413222042117004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيعاريه هاشم عيسى مريم1414272052160174

التربية كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةتطبيقيعباس خضير ماضي سجاد1415262051205028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنات الرميلة اعداديةتطبيقيثجيل فرج هادي زينه1416152052044022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة402.0للبنين المسائية حطين ثانويةتطبيقيمحسن باقر محمود حسين1417132051252034

التربية كلية/المستنصرية الجامعة387.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيالشاه عبد جليل حسين علي1418142051023076

التربية كلية/المستنصرية الجامعة386.0الخارجيونتطبيقيكرم الرزاق عبد نجم جهاد1419122051400007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة386.0للبنات المهج اعداديةتطبيقيحمود خضير عالء ناديه1420142052102038

التربية كلية/المستنصرية الجامعة383.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيسيد حمزة محمد هللا عبد1421142051023070

التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيسلمان حسن صباح انور1422152051013008

التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيعبود فرج محمد سجاد1423152051007050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين النور اعداديةتطبيقيعلي عبد صاحب رياض ضرغام1424122051026028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة373.0للبنين االبتكار اعداديةتطبيقيداود كردي صاحب أحمد1425112051151002

التربية كلية/المستنصرية الجامعة371.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيالزم سعدون محمد حسين1426152051071088

التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0للبنين األوفياء اعداديةتطبيقيعبد عيد يوسف محمد1427192051078041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة367.0للبنين شريف صادق اعداديةتطبيقيمهدي ولي سيد ابراهيم يادكار1428212051088018
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة366.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةتطبيقيهاشم ابراهيم خليل علي1429232051254026

التربية كلية/المستنصرية الجامعة364.0للبنات المسعودي ثانويةتطبيقيعباس خضير سعد فاطمه1430232052095016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة363.0للبنين االسراء اعداديةتطبيقيفرحان دحام كمال سامر1431102051011028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة363.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيعلي حسن فالح زينب1432152052047027

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة493.0للبنات صفية اعداديةادبيعبيد عوده تعداد رقيه1433142022075090

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيعبد محسن االمير عبد شهد1434142022134050

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات العزة اعداديةادبيديوان حسين خليل مالك1435122022118062

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين علي االمام اعداديةادبيرزوقي ناجي حسين احمد1436122021005007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين الواسطي ثانويةادبيياس احمد مظهور خضر1437102021040014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبيحسون حمود ياسين زهراء1438152022054048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين البلديات اعداديةادبيمجيد هاشم محمد مصطفى1439142021037226

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيالعزيز عبد خليل العزيز عبد تقوى1440142022115014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الفوز ثانويةادبيعلي محمد قاسم نور1441132022099049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنين المروج إعداديةادبيحمادي غافل علي حسين1442142021013030

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنات الفوز ثانويةادبيحسن عزيز هادي شمس1443132022099025

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين السويس اعداديةادبيمحمد هللا عبد قاسم ايمن1444132021006015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيجباره رشيد علي شيماء1445142022223043

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيعلوان غضبان السالم عبد فاطمه1446152022046070

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات الفردوس اعداديةادبيراضي فاضل رياض نباء1447132022118134

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيلفته عبود جعفر حبيب1448132021009035

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات االمال اعداديةادبيذياب عبود رياض طيبه1449112022070055

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيشرقي ورش بنوان حسين1450142021003028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنات النعيم اعداديةادبيقاسم خيون طه شيماء1451142022073081

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة436.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيهادي عون فاروق حوراء1452132022086014

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة435.0للبنين البشير اعداديةادبيكاظم حامد ماجد عباس1453142021036047

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة435.0للبنات الخنساء ثانويةادبيسلطان ياسين حسن زينب1454142022107019

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة434.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةادبيمرعب باني فاضل ليث1455132021012096

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة433.0للبنين قباء اعداديةادبيعليوي هللا عبد ناجي هللا عبد1456152021010036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيلعيبي عداي قاسم تقي محمد1457152021018088

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة431.0للبنات البسالة اعداديةادبيجاسم درويش جبار ايمان1458132022092006

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة429.0للبنات االعظمية اعداديةادبيعلوان حسين غالب ساره1459132022073067

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة426.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيعباس حسين عالء هاجر1460142022095074

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة425.0للبنين الفاروق اعداديةادبيعيسى سعد شاكر باقر1461132021014011

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة425.0الخارجياتادبيحسن ابراهيم طه جوان1462102022401028
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيشغيت سامي عادل جهان1463142022115015

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنات المهج اعداديةادبيمحمود يحيى رائد نور1464142022102104

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنات االيمان نور ثانويةادبيمرهج هللا عبد علي حوراء1465122022085009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنات المصطفى ريحانة ثانويةادبيسعيد علي خالد دنيا1466102022141012

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنات عائشة اعداديةادبيلعيبي موزان علي زينب1467142022074048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنين األهلية بغداد ثانويةادبيمشرف حماد خلدون احمد1468112021030003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيعاكول كيف عباس كرار1469142021003107

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنات المهج اعداديةادبيصدام راضي منعم الزهراء فاطمه1470142022102070

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنين البلديات اعداديةادبيسلطان طعمه قاسم محمد1471142021037202

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيحبش محمد هاشم احمد1472142021201017

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين ابابيل اعداديةادبيمحمد جاسم عباس علي1473132021011065

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنات الزهراء ثانويةادبيداود الجبار عبد عمار اديان1474132022097002

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنات االنتصار ثانويةادبيمرزة الحمزة عبد الكريم  عبد فاطمة1475122022126022

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبييوسف حسن محمد جنات1476152022054022

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين النهروان اعداديةادبيخلف السادة عبد علي غيث1477152021020099

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنات االيمان نور ثانويةادبيرجا حسين علي فاطمه1478122022085034

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة404.0للبنات العقيلة اعداديةادبيهيكل قاسم حيدر تقوى1479152022040024

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنات عائشة اعداديةادبيعيسى هللا عبد كريم زهراء1480142022074044

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنين البلديات اعداديةادبيسلطان طعمه كاظم سجاد1481142021037094

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنات الشمائل ثانويةادبيسيد حسين هللا سعد بثينه1482142022109009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنات االنتصار ثانويةادبيالستار عبد الجبار عبد محمد رؤى1483122022126009

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنات االستقامة اعداديةادبيطالع عبدال جاسم زهراء1484152022058036

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة400.0للبنين الصفا اعداديةادبيمحمود الحكيم عبد عامر ياسين1485132021029079

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة399.0للبنين الثقلين اعداديةادبيادريس عباس رائد سجاد1486122021048046

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةادبيجربوع ساجت احمد سبأ1487142022066026

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيعبود جوني رحيم نبأ1488152022046078

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنات الكبرى بدر ثانويةادبيعلي محمد صابر محمد مريم1489142022104044

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنات االنتصار اعداديةادبيمحمد الحميد عبد علي ساره1490132022091055

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة434.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةاحيائيجاسم نصيف صدام سجاد1491122041206029

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيجاسم نصيف الحسن عبد حسين1492132041008028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاحيائيفرحان سالم مهدي منتظر1493132041256045

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنين االنصار اعداديةتطبيقيالحسين عبد علوان حسن محمد احمد1494132051003007

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقياكبر علي خليفة حمزة زمن1495152052047016

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة389.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيشمخي الغني عبد محمد بنين1496142052140010
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النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة420.0المختلطة شوقي احمد ثانويةادبيياسين ذياب سرحان موسى1497212021231020

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة361.0الخارجياتادبيعكله كاظم خميس زينب1498152022401067

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة360.0للبنات األهلية البنوك ثانويةادبيجاسم عباس قاسم شهد1499132022083007

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة360.0للبنين االنصار اعداديةادبيجبر علي حسين مرتضى1500132021003056

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة383.0للبنات الصواري ذات ثانويةتطبيقيحسين ضباب عباس مريم1501142052095018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين الناهض العراق اعداديةادبيمحمد راضي كريم كرار1502152021003081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة511.0للبنين االحرار ثانويةادبيحسن محمد محمود حيدر1503112021051014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة510.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيمحمد جاسم احمد وليد1504112021166033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة507.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعلوان بدري انور علي1505122021048068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة505.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعبود حسين علي عباس1506122021048055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة502.0للبنين االدبية الروابي اعداديةادبيخليل يوسف طه بالل1507112021053026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةادبيعويد محمد جاسم يحيى1508132021004093

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيجاسم ولهان لؤي نور1509152022055081

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين االبرار اعداديةادبيعلوان هامل حميد عمار1510262021016030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة487.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةادبيعلوان إبراهيم محمد هللا عبد1511132021004050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنين غريب ابي اعداديةادبيهللا عبد ناظم محمد طه1512102021024033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة483.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيغافل محسن صبيح غدير1513152022055063

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة482.0للبنات الفكر اعداديةادبيحنش راضي محمد فاطمه1514152022056061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةادبيزبون جعفر جبار ايوب1515132021012017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةادبيكريم حمود علي لطيفة1516112022095088

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنيبن الجوالن اعداديةادبيداود احمد شهاب هللا عبد1517112021042033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة473.0للبنات بغداد اعداديةادبيعيسى الهادي عبد احمد عال1518132022070054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المثنى اعداديةادبيسليمان هللا عبد هاشم احمد1519102021022020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنات صفية اعداديةادبينادم كريم مهدي زينب1520142022075139

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين حلب اعداديةادبيحميد اسماعيل الكريم عبد علي1521262021013117

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنات الفكر اعداديةادبيمحمد جليل عمار نهى1522152022056073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات الزقورة ثانويةادبيعبد اسماعيل احمد عائشه1523112022140009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات زينب اعداديةادبيخضر ابراهيم علي رغد1524142022110056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيحوير نعمه خلف نمارق1525152022045096

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنين الصديق ثانويةادبيحسين عبد حامد محمد1526122021023033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنات حديد زها اعداديةادبيعلي سلطان محمد نور1527132022130057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنات العزيزية اعداديةادبيحمد عبيد محمد بان1528262022110004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيعلي رمضان اسعد زهراء1529132022086026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين بالل ثانويةادبيخليل عبد مهدي مصطفى1530102021055046
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةادبيعطيه تركي سامح زهراء1531112022089033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيعلي الزهره عبد حسين البنين ام1532122022092007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة449.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةادبيحسن غفوري ياسين الخالق عبد1533112021160016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الخنساء اعداديةادبيجويد نزال كريم مريم1534132022094065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات االهلية الخوارزمي دار ثانويةادبيصالح محمود نهاد هديل1535142022199009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنات العراق زهو اعداديةادبيعلي حميد محمد نور1536132022078037

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنات التقى اعداديةادبيجياد هللا عبد شاكر زينب1537112022071055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيجليوي الحسين عبد محمد هدى1538152022050115

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة437.0للبنين المسائية الرواد ثانويةادبيموحان بدر طه مصطفى1539231921255089

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة437.0للبنات عدن اعداديةادبيصالح قاسم علي بتول1540132022106015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة436.0للبنات االزدهار اعداديةادبيمهدي قاسم اكرم مالك1541122022090075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة436.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيحسين فيصل الحليم عبد آمنه1542142022134001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة435.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيحسين علي سالم سجاد1543142021003060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة434.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةادبيرشيد محمد ثائر هللا عبد1544132021004045

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة434.0للبنات االنوار ثانويةادبيحسان علي عباس رؤى1545122022104012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة433.0الخارجيونادبيموسى جبر طه عباس1546112021400069

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة431.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبينجم خميس خضر مروان1547112021156088

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة431.0للبنين بغداد اسد اعداديةادبيفرحان محسن سلمان اياد1548142021048009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة431.0للبنات صفية اعداديةادبيابراهيم خليل ضياء زهراء1549142022075110

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنات الرافدين ثانويةادبيمكصد كعيم محمد طيبه1550132022095029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين الدين شرف اعداديةادبيكاظم حميدي مثنى حارث1551262021044008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنين التنمية اعداديةادبيكاطع كيف أبو مهدي منتظر1552262021030044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة426.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيعبد اسماعيل احمد همام1553112021156099

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة425.0للبنين  عكاظ اعداديةادبيامير زيدان حكمت علي1554132021024071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنات الخنساء ثانويةادبيسلمان حردان جبار زينب1555142022107018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيشيركة قاسم احمد حسين1556152021017032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين الثقلين اعداديةادبيحسن علي صالح مهدي حسين1557122021048030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنات الفاطميات أعداديةادبيخضير حسين مجيد هدى1558122022102098

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيمحمد صادق حيدر مريم1559132022086060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة420.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيجسام راشد محمد راشد1560122021018025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنات الخضراء ثانويةادبيعلي حسين عمر رغد1561102022089017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبياحمد لفته علي راقيه1562112022076032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنات المسائية طوعة ثانويةادبييحيى حازم ليث آمنه1563122022231001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنات المسائية سمية اعداديةادبيسدخان جاسم اكرملي زينب1564152022080072
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنات الهدى بنت ثانويةادبيمنصور جامل زيد زهراء1565132022110011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنين الرضوان ثانويةادبيعبد كاظم عباس وليد1566292021023031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنات الخنساء اعداديةادبيحسين عاتي رياض هبه1567132022094077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنين اليقظة اعداديةادبيحسان حميد عيسى جهاد1568142021028022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنات حماة اعداديةادبيهرطمان سلمان احمد صابرين1569112022084108

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنات الصدر آمنة اعداديةادبيصيوان خليل سعيد اماني1570142022136007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيعلوان عناد اياد سجاد1571122021047064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة407.0الخارجياتادبيابراهيم هاشم حميد أيات1572142022401003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0المختلطة الفاتح ثانويةادبيعلي عجمي محمد نهى1573122022174018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنات الشيماء اعداديةادبيالرضا عبد كاظم ثائر زهراء1574122022098028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيطشمان عبود عباس مصطفى1575142021208164

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنات العامرية اعداديةادبيعلوان محمود احمد هديل1576102022118064

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنات الزهراء نور ثانويةادبيجبر سعد صالل فاطمه1577142022146031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيحسين محمد حاتم باقر1578142021024036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة402.0للبنين االدبية الروابي اعداديةادبيمرهج جبار كريم محمد1579112021053104

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنات الفكر اعداديةادبيهللا عبد شنيشل نعيم فاطمه1580152022056062

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنات حماة اعداديةادبيعباس خضير محمد نهاد1581112022084155

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة400.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيسلمان داود محمد ابرار1582122022016001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيفرج هادي صالح الهدى نور1583142022223062

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيعيدان دوهان هادي محمد1584232021253142

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة398.0الخارجياتادبيحميد مطشر تركي سجى1585142022401114

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة398.0الخارجيونادبيحسن عجيل حسن محمد1586222021400139

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبيخضير حمد مطشر حيدر1587142021029029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيفندي منصور ماضي حيدر1588142021003047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيلفته سرحان كاظم زهراء1589142022134044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة396.0للبنين الروافد اعداديةادبيصخيل محمود صاحب حارث1590112021025009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة396.0المختلطة الطف ثانويةادبيعلي عباس فاضل ابراهيم1591212021242001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة395.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبياسود كريم اسماعيل حمزه1592112021156024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة394.0للبنين الرافدين اعداديةادبيعباس هللا عبد غانم محمد1593152021001125

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة394.0للبنات النسرين ثانويةادبيغركان فالح سعد غفران1594132022129021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين الكسائي اعداديةادبيداود عليوي امير علي1595262021037021

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين زياد بن طارق إعداديةادبيعباس خليل علي محمد1596142021020048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةادبيمحمد نعمه حيدر أمجاد1597112022089006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة390.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيمحسن باسل امين مصطفى1598152021008173
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة389.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيزبون هادي قاسم زينب1599142022095036

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة388.0للبنين المستنصرية اعداديةادبيكاظم جواد عماد احمد1600132021031001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة385.0للبنات الفوز ثانويةادبيكاظم راضي كامل زهراء1601132022099020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة383.0للبنين العراق اعداديةادبيديوان هادي محمد علي1602122021009202

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة383.0للبنات المركزية اإلعداديةادبينعمه فالح محمد زينب1603142022143032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة382.0للبنات الرميلة اعداديةادبيالحسين عبد جبار ستار يقين1604152022044109

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة381.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيعباس عبد احمد حسين1605112021203068

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة381.0للبنات النجاة اعداديةادبيعبد علي حسين نرجس1606152022042086

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين اليقظة اعداديةادبيمري جباري نوري مرتضى1607142021028195

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةادبيمحمد جاسم ساجد ندى1608132022281056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين الحكيم اعداديةادبيعبيد مطر حسن علي1609232021044017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة377.0للبنين المصطفى اعداديةادبيحسن رزاق محمد مهدي1610152021009175

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيعباس خضير مكي سجاد1611142021024138

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0الخارجيونادبيمحمد جاسم كريم علي1612142021400160

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيالغفور عبد وليد محمد مصطفى1613132021009147

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة375.0للبنات االمال ثانويةادبيعلي حسين حبيب اديان1614142022108001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة375.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيحسين رستم ناجي احمد1615132021034016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة374.0للبنين المثنى اعداديةادبيحارس خميس احمد علي1616102021022065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة372.0المختلطة القاهرة ثانويةادبيغانم جبر الخالق عبد حسين1617232021178013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة372.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيحبيل اسماعيل ستار مرتضى1618112021207060

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة371.0للبنات سومر ثانويةادبيحبش علي حسين بنين1619142022072015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة371.0للبنات الكرخ اعداديةادبيابراهيم خليل كامل مريم1620102022076035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة370.0للبنين السيوطي اعداديةادبيحسين علي حسين مصطفى1621112021054043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة370.0للبنين الوارثين اعداديةادبيمحمد اكبر ابراهيم مصطفى1622152021013103

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0للبنات العذراء مريم اعداديةادبيحربي كاظم سالم شيرين1623112022073044

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة449.0المختلطة اللواء حامل اعداديةاحيائيكعيس شعالن محمد زينب1624261942155012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة438.0للبنات عدن اعداديةاحيائيحمود الكريم عبد حسن هاجر1625132042106067

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائيعلوان عبد درع بنين1626122042087013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة405.0للبنين الواقدي ثانويةاحيائيجاسم عبود جمال حذيفة1627192041086005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة404.0الخارجيوناحيائيكمن صبيح عالوي حسين1628242041400031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيهاشم الرحيم عبد وسام مالك1629142042134148

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيعلي هللا عبد جاسم زينب1630132042118133

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة394.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةاحيائيذياب محمد احمد عالء1631122041206039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة389.0للبنات البطولة اعداديةاحيائياحمد جمال حارث رويدة1632102042110049
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة384.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيثجيل حمدان هيثم حوراء1633152042047047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة382.0للبنات االستقامة اعداديةاحيائيصباح مهدي حسن زينب1634152042058058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة382.0للبنات االهلية النوارس ثانويةاحيائيمايع عثمان سلمان ورود1635222042425043

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة381.0للبنات قرطبة ثانويةاحيائيراضي هللا عبد عباس صابرين1636232042126056

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيمحمد يحيى احمد حذيفه1637182041140010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيعلي قاسم حاتم ايه1638142042225034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيعواد محسن عالء مصطفى1639102041022094

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنات الهدى مصباح اعداديةاحيائيكاظم عالوي مجيد بلسم1640262042126018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة374.0الخارجياتاحيائيعلوان عبدالخالق حسن فرح1641112042401126

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة372.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيسلمان محمود احمد زينب1642112042109049

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة371.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةاحيائينصيف عاجل نصار انور1643222041382005

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة370.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيكلش الرحيم عبد الستار عبد ايات1644122042231009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة431.0للبنين العامل ثانويةتطبيقيعبيد عليوي اياد علي1645232051026013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة426.0للبنات ايمن ام اعداديةتطبيقيعبد عطيه شاكر مريم1646142052134016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنات جرير اعداديةتطبيقيعبد محمد علي فرقان1647121952089022

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقيطاهر كاظم العظيم عبد العابدين زين1648222051310077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنات المسائية اسوان ثانويةتطبيقيطه سلمان محمد سجى1649102052221015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة394.0للبنين العامل ثانويةتطبيقيحسين حمزه علي كرار1650232051026020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة390.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعبد نوري علي هللا عبد1651132051010048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة384.0للبنات الربيع زهرة اعداديةتطبيقيجليوي الحسين عبد محمد فاطمه1652152052050024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيعباس زغير عادل مجتبى1653232051255103

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة365.0للبنات المأمون ثانويةتطبيقيمهدي محمد بشير صفية1654102052116020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة363.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيعرار جبر احمد مالك1655122052105052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة363.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيحمادي طوكان احمد إسحاق1656192051013001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة362.0للبنين خلدون ابن اعداديةتطبيقيخليف الحسن عبد كريم محمد1657142051049023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة361.0للبنين األهلية األقصى ثانويةتطبيقيلفتة محي صادق حسن1658112051040007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة360.0الخارجيونتطبيقيغدر بالسم فاضل فؤاد1659222051400064

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين االحرار ثانويةادبيحسين خليل عصام خلدون1660112021051016

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيبسمار علي عادل عمر1661112021156069

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة437.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيتعيب شذر علي مريم1662152022050092

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيهللا عبد الواحد عبد سالم هللا عبد1663152021017078

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة399.0للبنين االحرار ثانويةادبيسلمان علي عمر خطاب1664112021051015

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةادبيابراهيم مول اللطيف عبد منى1665112022218049

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة383.0للبنات السعادة ثانويةادبيرضا خلف جهاد تبارك1666142022120005
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االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيعمشي يونس هاشم حسن1667152021017030

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيرزيج هادي يوسف مصطفى1668142021008095

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين الشاكرين اعداديةادبيابراهيم اسماعيل عادل ارشد1669112021029008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة387.0للبنات االسكندرونة اعداديةتطبيقيصيهود كاظم عماد طيبة1670142052099022

الطب كلية/البصرة جامعة597.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيالشيخ عبد علي محمد سلمان ود1671162042163084

الطب كلية/البصرة جامعة595.0للبنات الهارثة اعداديةاحيائيعباس حسن فالح زهره1672162042176031

الطب كلية/البصرة جامعة594.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيمحمد جاسم محمد شمس1673162042152122

الطب كلية/البصرة جامعة594.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيظاهر عيدان علي حوراء1674162042380037

الطب كلية/البصرة جامعة594.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيعبدالعزيز عبدالكريم جاسم زينب1675162042152092

الطب كلية/البصرة جامعة594.0للبنين الفراهيدي ثانويةاحيائيالوهاب عبد بهجت الوهاب عبد علي1676162041075122

الطب كلية/البصرة جامعة594.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيعبادي علي عبد وليد اديان1677162042383004

الطب كلية/البصرة جامعة592.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيخضير علي عبد صباح سجاد1678222041035111

الطب كلية/البصرة جامعة591.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيعسكر جباره يحيى محمد1679162041076031

الطب كلية/البصرة جامعة590.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيمهاوي كاطع نوري زهراء1680162042152085

الطب كلية/البصرة جامعة590.0للبنات االهلية اإلسكندرية ثانويةاحيائياحمد مجيد محمد سليل1681162042459022

الطب كلية/البصرة جامعة589.0للبنات النضال ثانويةاحيائيشريجي عبيد سالم نرجس1682282042050079

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيسالم بدر عبدالحسين مصطفى1683232041005140

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيمحمد العباس عبد هيثم فاطمه1684152042046192

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيرسن عجالن قاسم كوثر1685162042240091

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات البسمة اعداديةاحيائيخميس الزهرة عبد منير فاطمة1686162042257044

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيحميد جاسم االمير عبد شهد1687162042184175

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيناصر شاكر محمود الرحمن عبد1688132041055050

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد هادي ماجد زينب1689162042165241

الطب كلية/البصرة جامعة588.0ايسر-  الخارجياتاحيائيحسين حميد طالل افنان1690172042403018

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيالرحمن عبد مالك علي زهراء1691272042060148

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحسين صادق عماد هدى1692252042056347

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيلفتة سبهان الزهراء عبد مالك1693282042069067

الطب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات العيون ذات ثانويةاحيائيكاظم مهدي نجاح فاطمة1694112042104050

الطب كلية/البصرة جامعة587.1للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيعلي حميد الواحد عبد الفضل ابو1695132041018001

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيعلي محمد هاشم رقيه1696122042098043

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيمهدي مجيد حميد زهراء1697262042087056

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين الزهاوي اعداديةاحيائيجبر عبود رحيم مهدي1698152041015109

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعطيه حسن عداي نور1699232042088527

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين االهلية االزدهار ثانويةاحيائيجوده عبدالهادي حسن سجاد1700232041289018
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الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحسن الرحيم عبد غني احمد1701222041003022

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات المدحتية اعداديةاحيائيشاطي سلطان حسين صفا1702232042090123

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات المدحتية اعداديةاحيائيحسن ديلي احمد اشرقت1703232042090005

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين القيثارة اعداديةاحيائيعبود الرضا عبد علي حسين1704222041051022

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين النظامية اإلعداديةاحيائيسلمان داود عماد ابراهيم1705142041021003

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين النظامية اإلعداديةاحيائيسلمان حسين احمد حذيفة1706142041021032

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين الغزالية اعداديةاحيائيحميد الخالق عبد ساهر حسنين1707102041008013

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيالصاحب عبد عايد حسن زيد1708252041031249

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات العمارة اعداديةاحيائيسيد شغاتي عباس هبه1709282042059159

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين راوة اعداديةاحيائيياس رجب حقي محمد1710192041022016

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الفكر اعداديةاحيائيخصاف حسن علي آيه1711152042056004

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيفرحان ابراهيم سعد محمد1712232041009099

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالجواد عبد صاحب كرار فاطمه1713252042096420

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيمحمد حسين اسماعيل هاجر1714332042040126

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين المؤاخاة اعداديةاحيائيالحسين عبد جبر جميل مهند1715272041037038

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيعمران مغير حاكم هبة1716262042074131

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيمحمد هللا مال الخالق عبد بالل1717172041028042

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيمحمد حسن فالح حوراء1718122042098038

الطب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين بلد اعداديةاحيائيشنون وحيد نجاح مرتجى1719182041006152

الطب كلية/البصرة جامعة586.8الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائياحمد حميد احمد محمد1720102041002144

الطب كلية/البصرة جامعة586.6للبنين المتميزين ثانويةاحيائيراضي حسن عالء حسن1721142041007029

الطب كلية/البصرة جامعة586.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيقاسم رحيم محمد شمس1722132042121139

الطب كلية/البصرة جامعة586.2الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائياحمد حامد محمد مريم1723102042100105

الطب كلية/البصرة جامعة586.2ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحميد يوسف حيدر هاجر1724252042100545

الطب كلية/البصرة جامعة586.1المتميزين ثانويةاحيائيقاسم حسن علي حسين1725132041016031

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةاحيائيمدحي سرحان ابراهيم محمد1726232041075018

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيزايد هادي محمد منتظر1727222041003402

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيمحمد علي امين علي1728222041036195

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيامين محمد رافع أيمان1729202042138016

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين عبيدة ابي اعداديةاحيائيفنجان كاظم الزهرة عبد حسين1730142041030012

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين حزيران اول ثانويةاحيائيطه حيدر طه القدير عبد1731212041062031

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيكاظم حسين علي مالك1732222042128107

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيياسين مجيد كريم حوراء1733222042323087

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاحيائيفواز اللطيف عبد صديق بكر ابو1734192041015010
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الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيفالح صاحب عمار ريام1735222042113052

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين االهلية الحريري ثانويةاحيائيحريز شاكر شهاب عباس1736222041084009

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيحامد غازي ثائر الرحمن عبد1737172041008177

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيشالكه حمود حيدر مرتضى1738252041150375

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائيشكير كاظم كريم فاطمه1739112042114080

الطب كلية/البصرة جامعة586.0انقرة-تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاحيائيشريف محمد يوسف رسول منير1740132041242052

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيدخنه حسن صالح حسين1741232041005030

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين السدة اعداديةاحيائيعلي محسن حيدر زيد1742232041016023

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيناجي الرزاق عبد حسن محمد كوثر1743272042058290

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمفتن شهد هللا عبد ياسمين1744132042094063

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات األهلية المعارف ثانويةاحيائيالساده عبد حنون كاظم براق1745242042082006

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين الوحدة اعداديةاحيائينجم كاظم عماد علي1746252041005059

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيمحمد حسين طه بكر1747102041026058

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين البخاري اعداديةاحيائيمخلف صياح رمضان عثمان1748192041106030

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين االهلية الكفاءات ثانويةاحيائيعلي عبد محمد حسين علي1749132041054025

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيكشاش عاري حامد محمد1750272041001264

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنين االبتكار اعداديةاحيائيهضم حمزه محمد علي1751112041151036

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيحمد ذياب محمد طيبه1752212042098160

الطب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات الواسطي اعداديةاحيائيعمر بكر يونس نبأ1753202042102067

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة596.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةاحيائيعلوان عبدالصمد معين حسن1754162041140012

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة590.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيماهي فرج عباس زينب1755142042089028

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة589.0للبنين البصير مهدي ثانويةاحيائيعمران خلفه حازم سجاد1756232041058006

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيكريم حميد جاسم حيدر1757212041002053

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيطوير الحسن عبد علي هاله1758252042100551

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعبود مسلم محمد فاطمه1759252042100247

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين  الكرمة اعداديةاحيائيهديه رمضان عماد حسن1760222041039022

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيبهيرو صعيجر عباس براء1761222042311013

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيياسر راشد النبي عبد يحيى1762222041091235

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الشطرة اعداديةاحيائيمحمد جاسم فراس زينب1763222042161072

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيجاسم محمد كاظم بنين1764272042069019

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيفنجان حميد شاكر غدير1765102042115099

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين الشعلة اعداديةاحيائيعليوي حسن هللا عبد حسين1766242041012017

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للمتميزات القاهرة ثانويةاحيائيمظهر جبر ستار رقيه1767132042100043

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات النجاح صدى اعداديةاحيائيجابر هالل يوسف نسرين1768222042170081
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الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين ابابيل اعداديةاحيائيولي قاسم عدنان محمد1769132041011040

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمهودر حسين هادي مرتضى1770152041071376

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيبجاي جديد عبد دعاء1771222042178046

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة588.0للبنين العمارة اعداديةاحيائيهليل جوني جاسم احمد1772282041006009

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.6الحارثية-المتميزين ثانويةاحيائيسعيد مكي اياد حسن1773102041028053

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.5للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيهادي حسين محمد احمد فاطمه1774242042109028

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.4للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيجاسم محمد حسن هدى1775252042101231

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.2للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيموسى ثجيل عباس نور1776132042281151

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين المشروع اعداديةاحيائيسرحان محمد باسم مصطفى1777232041010125

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات االهلية  هللا فرج ثانويةاحيائيخليف علي محمد كاظم زينب1778232042155024

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيعلي سلطان محمد فاطمه1779222042391051

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيدنبوس رضيم فاضل زهراء1780232042271328

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين الجمهورية إعداديةاحيائيحسن مطر أحمد حيدر1781142041016034

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيهاشم جليل امجد رفل1782232042271251

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيحبيب ظاهر ناظر طيبه1783142042134119

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيسهراب محمد قاسم ارجوان1784142042111012

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيياسين سلمان عدنان ايات1785242042106017

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات االهلية اللباب ثانويةاحيائيالزم خفيف الحسين عبد سجى1786102042137058

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيحامد ابراهيم خليل زهراء1787212042139084

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات األهلية المعارف ثانويةاحيائيراضي شاكر صفاء مروه1788242042082066

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيردام عباس محمد مصطفى1789242041076124

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيمبارك شعبان ماهر احمد1790212041002012

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيجاسم خضر رافد باقر1791212041002026

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيطرخان عطيه كمال حسين1792272041001097

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيمحمد جاسم محمد مريم1793142042078096

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة587.0للبنات األهلية البنوك ثانويةاحيائيصخي داخل قاسم هاجر1794132042083029

االسنان طب كلية/البصرة جامعة586.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةاحيائيكشمر يعقوب الباري عبد سكينه1795162042207100

االسنان طب كلية/البصرة جامعة585.7للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةاحيائيعلوان المجيد عبد علي حسين1796162041105022

االسنان طب كلية/البصرة جامعة585.0للبنين اإلقتدار اعداديةاحيائيمحمد مهدي حيدر كرار1797272041019071

االسنان طب كلية/البصرة جامعة585.0المختلطة القاهرة ثانويةاحيائيغضيب كاظم حسين علي1798232041178025

االسنان طب كلية/البصرة جامعة585.0للبنين حزيران اول ثانويةاحيائيعلوان خالد الرحمن عبد هللا عبد1799212041062034

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيفاضل سامي رعد سما1800162042165277

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنين  المرتضى اعداديةاحيائيمحمد جاسم علي حسن1801222041019026

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيعبد ستار فيصل هويدا1802212042094152
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االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنات المعالي ثانويةاحيائيالجليل عبد يحيى فراس نسيبه1803192042157072

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةاحيائيابراهيم يوسف نكتل ايالف1804172042104003

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنين الفراهيدي ثانويةاحيائيحسين محمد مهدي ليث مصطفى1805162041075228

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنات النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةاحيائيعوده علي طارق مريم1806162042290087

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنين االهلية الخطيب ثانويةاحيائيحمد صالح المجيد عبد الرحمن عبد1807182041119026

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنات سبأ اعداديةاحيائيخريبط عباس سعد فاطمة1808162042174038

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنات المآثر ثانويةاحيائيكاوي عاصي قاسم زهراء1809162042455025

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيعلي حسن ناصر محمد1810122041030130

االسنان طب كلية/البصرة جامعة584.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيصالح محمد مجيد ساالر مصطفى1811202041304127

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.9للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيفرمان علي ازهر احمد1812172041011008

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.8للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةاحيائيالحسن عبد عادل سالم عادل1813162041105035

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيالسعد علي علي سارا1814102042115073

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيعزيز يوسف الرحمن عبد نبأ1815172042231273

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيهادي حسين جابر محمد1816252041031575

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيضايف سعيد عباس زينب1817222042113082

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنين سامراء ثانويةاحيائيمري خضير عدنان حسين1818222041092012

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0الشيعي الوقف- للبنات الصديقة ثانويةاحيائيرويعي روضان فهد الهدى نور1819222042112103

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيحمد محمد مرتضى ميمونه1820192042384026

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات اجنادين اعداديةاحيائيمحمد القادر عبد محمد مها1821102042120104

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنين الفرزدق اعداديةاحيائيكاظم جواد اسعد محمد1822162041028017

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائينجم الرضا عبد محمد نور1823162042165478

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيباقر كاظم قيس مريم1824162042165421

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيكاظم جمعة عيسى فاطمة1825162042381169

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيعايد صالح اخالص تبارك1826182042227013

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةاحيائيفيصل عبدالعزيز مسلم حسين1827162041140016

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيمحمد علي احسان زهراء1828262042096062

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيمحمد جاسم حميد زهراء1829282042055049

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنات األهلية عشتار ثانويةاحيائيحبيب بريسم عباس ايات1830162042251005

االسنان طب كلية/البصرة جامعة583.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةاحيائيجابر موزان ناظم قاسم1831162041497050

الصيدلة كلية/البصرة جامعة591.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيحسن حمود كاظم فاطمة1832162042202144

الصيدلة كلية/البصرة جامعة590.0للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةاحيائيلفته شليج قصي البنين ام1833162042450010

الصيدلة كلية/البصرة جامعة590.0للبنات العشار اعداديةاحيائيالحسين عبد مجيد اكثم سجى1834162042228072

الصيدلة كلية/البصرة جامعة589.0للبنين النورين ذو اعداديةاحيائيكنف مفتن حيال مسلم1835162041041011

الصيدلة كلية/البصرة جامعة588.0للبنين المعقل اعداديةاحيائيساري محمد هاشم حسين1836162041019018
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الصيدلة كلية/البصرة جامعة588.0للبنات االهلية االجتهاد ثانويةاحيائيجريح هللا نصر حمدان زينب1837162042461008

الصيدلة كلية/البصرة جامعة587.0للبنات المرفأ ثانويةاحيائيعبود جنعان الكريم عبد فاطمه1838162042213035

الصيدلة كلية/البصرة جامعة587.0للبنات الطاهرالمستندة ثانويةاحيائيصالح كامل وجدان رغد1839222042426008

الصيدلة كلية/البصرة جامعة586.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيخليف زعيبل راشد بتول1840222042141038

الصيدلة كلية/البصرة جامعة586.0للبنين الهارثة اعداديةاحيائيعبد جليل جاسم جليل1841162041022006

الصيدلة كلية/البصرة جامعة586.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاحيائيعبيد لفتان ثائر علي1842192041060031

الصيدلة كلية/البصرة جامعة586.0للبنات الخضرانية اعداديةاحيائيمحمد مصطفى نوري االء1843182042218009

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيخضير جبار حيدر علي1844252041031403

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيعطية ريكان احمد فاطمة1845222042437028

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةاحيائيسهيل كاظم الواحد عبد علي1846142041042033

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيعلك كاظم حامد كوثر1847292042052238

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيهديهد كاظم فرحان رانيا1848292042056062

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيابراهيم نوري اركان زينه1849202042138058

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيعلي عبد حافظ حوراء1850232042082021

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيدرويش العباس عبد خضير سجى1851232042098129

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةاحيائيهللا سعد شكر سعيد الرحمن عبد1852212041064015

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنين االمجاد اعداديةاحيائيحبيب محمد جاسم مثنى1853172041026113

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيعباس عاشور علي خديجة1854162042332026

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعلي حسين علي زهراء1855252042096229

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0المختلطة الحكماء ثانويةاحيائيحسن حميد فارس دنيا1856212042244007

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيالعزيز عبد مالك انس مالك1857232041020288

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةاحيائيسعود خضير رحمان حسين1858262041027032

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0المختلطة الملوية اعداديةاحيائيكاظم حمد االله عبد ساجد1859182041095004

الصيدلة كلية/البصرة جامعة585.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيروكان حسين احمد حيدر1860272041005055

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة549.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيسلمان عباس حمزة حسين1861162051038022

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة540.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيصيوان محمد هاشم رواء1862162052192007

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة539.2المتميزات االيالف ثانويةتطبيقيمسير شاكر صفاء نور1863162052156006

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة533.0للبنين  االهلية موطني ثانويةتطبيقيخضير محمد حيدر علي1864162051491034

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة530.0للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيحسن فالح عالء عمار1865162051006075

العمارة قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة528.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيبدران الجليل عبد جاسم حسين1866162051084057

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةتطبيقيعودة كاظم مؤيد زينب1867162052204021

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة525.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيالرزاق عبد ابراهيم حامد احمد1868162051001008

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة520.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيجبار الستار عبد عمار صفا1869162052383088

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة516.0للبنات البصرة اعداديةتطبيقيعبدال علي جميل حوراء1870162052234026
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المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة513.0للبنين االسالم فتى اعداديةتطبيقيسفيح حمادي ستار علي1871162051112039

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة512.0الخارجيونتطبيقيعيسى المجيد عبد رافد عمر1872162051400240

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة512.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيجمعه مهودر ريسان زهراء1873162052184041

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة511.0للبنين األصفياء اعداديةتطبيقيحميد مجيد عماد علي1874162051099023

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة510.0للبنات االهلية االلباب ثانويةتطبيقيحمادي جميل محمد ايات1875162052281001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة520.0للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيجاسم محمد جاسم علي1876162051002086

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة508.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيفرحان حمود ثائر محمد1877162051365178

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة505.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيقاسم صفر حسين مرتضى1878162051076109

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة505.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيعباس الكريم عبد مرتضى شهد1879162052383083

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة499.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةتطبيقيكاظم هاشم كاظم محمود1880162051096033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة498.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيقاسم طالب ميثم عمار1881162051049105

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة497.0للبنات العشار اعداديةتطبيقيابراهيم كاظم شفيق ساره1882162052228031

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة541.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيمحمد فاخر هشام محمد1883162041060094

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة537.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيكليت القادر عبد كاظم علي1884162041060065

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة537.0للبنين االهلية البهاء ثانويةاحيائيعبود محمد محسن علي1885162041494005

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة544.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيظاهر خلف عباس زينب1886162052230028

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة538.0للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةتطبيقيالحسن عبد صابر عماد شهد1887162052450007

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة532.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيعلي جعفر علي محمد1888162051085072

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة537.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةاحيائيحسن فخري جالل حسن1889162041497007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة536.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيطعان الكاظم عبد ليث منتظر1890162051076122

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة535.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيصالح المهدي عبد حاتم كريم محمد1891162051084231

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة573.0للبنين االهلية السياب ثانويةاحيائيخلف عاشور حبيب محمد1892162041073009

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة571.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيمنصور محمد خالد ضحى1893162042184182

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة570.0للبنات االهلية الظهور عصر ثانويةاحيائيعلوان الجواد عبد نافع فاطمه1894162042457036

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة566.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيخليل خلف عماد زينب1895162042184137

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة562.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةاحيائيرمضان جاسم عباس فاطمه1896162042207128

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة562.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد نويش محمد زينب1897162042165244

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة559.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائينعمة خلف عباس فاطمه1898162042184193

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة553.0للبنات الثريا ثانويةتطبيقيفرج ايوب عقيل مريم1899162052338048

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة553.0للبنات المعالي اعداديةتطبيقيحميد ناصر جمال مريم1900162052173027

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة547.0للبنات االهلية النخيل ثانويةتطبيقينايف مكي خالد زهراء1901162052262007

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة543.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيعلي عبود مؤيد وليد1902162051053136

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة542.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيخديوش هاشم جواد رضا1903162051364061

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة542.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيداغر عبد ثائر هاني1904162051039127
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الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة542.0للبنات الفاو اعداديةتطبيقيخلف الجليل عبد اياد زهراء1905162052225012

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة516.0للبنات االهلية الوهج ثانويةاحيائيعبود الكريم عبد ثائر الهدى نور1906162042339022

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيمعيلو زيدان طارق زينب1907162052145023

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة572.0للبنين المتميزين ثانويةتطبيقيمحمد علي عماد اسامه1908162051003007

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة571.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيناصر صابر كمال مرتضى1909162051140072

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة567.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيمحسن فرج محمد علي1910162051001154

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة567.0للبنين االهلية االمال ثانويةتطبيقيفالح النبي عبد حسن احمد1911162051128004

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة566.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيمحمد جاسم معين هللا عبد1912162051001123

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة565.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيهللا عبد حسين جاسم علي1913162051001131

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة560.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيالباري عبد باقر جعفر محمود1914162051001205

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة557.0للبنين الطالئع اعداديةتطبيقيثجيل طالع رحيم علي1915162051012047

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة556.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيمحسن محمد علي احمد1916162051084017

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة554.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيعلي أخميط راضي علي1917162051140039

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد جاسم علي زينب1918162042165234

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةاحيائيمغتاظ عبد رياض سجى1919162042168029

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0المختلطة الفرات ثانويةاحيائيالرضا عبد حنون محمد مروه1920162042301059

العلوم كلية/البصرة جامعة548.0للبنين االهلية االجيال تراث ثانويةاحيائيطالب محمد مهدي محمد1921162041440007

العلوم كلية/البصرة جامعة545.0للبنات الثريا ثانويةاحيائيخضير ظاهر احمد بنين1922162042338005

العلوم كلية/البصرة جامعة538.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةاحيائيعلي حسن صبار ساره1923162042207090

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات الكبير المجر اعداديةاحيائيحسين فارس سعيد البنين ام1924282042062006

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنين االجيال اعداديةاحيائياالمام عبد علي مصطفى حيدر1925162041014005

العلوم كلية/البصرة جامعة536.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيعبود حسن محمد ليث مريم1926162042226102

العلوم كلية/البصرة جامعة534.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائينعمه ابراهيم حسين اسراء1927162042184012

العلوم كلية/البصرة جامعة531.0للبنين الشهداء اعداديةاحيائيعلي عبد الرزاق عبد اسعد احمد1928162041015001

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنين االهلية ادم ثانويةاحيائيعنول بردان صالح احمد1929162041038003

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةاحيائياحمد الحسن عبد فراس هبه1930162042189026

العلوم كلية/البصرة جامعة526.0للبنين المعقل اعداديةاحيائيمفتن علي حسين يعقوب1931162041019056

العلوم كلية/البصرة جامعة525.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيبندر الصمد عبد مصطفى فاطمه1932162042165368

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةاحيائيبدير محمد احمد مصطفى1933162041108030

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيخلف حسن محمد فاطمه1934162042172024

العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيمجمان جاسم محمد زهراء1935162042240055

العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيخوين زاير جبار كوثر1936282042068090

العلوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيالسادة عبد ساجت سهل سجى1937162042240068

العلوم كلية/البصرة جامعة515.0للبنات البيان اعداديةاحيائيمحمد سنيد الحي عبد فاطمه1938162042223022
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العلوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيحنظل حسج عمار الهدى نور1939162042240104

العلوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الميقات  اعداديةاحيائيمحمد هليجي مصطفى ايات1940162042194002

العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيحميد الحسين عبد يوسف زهراء1941162042226048

العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنين المركزية االعداديةاحيائييونس فرحان خالد حيدر1942292041007106

العلوم كلية/البصرة جامعة509.0للبنات الثريا ثانويةاحيائيسلمان محمد باسم فاطمة1943162042338035

العلوم كلية/البصرة جامعة507.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيهندول يونس غسان زينب1944162042163046

العلوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةاحيائيسعيد عبد نجم علي1945162041064013

العلوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائياحمد شهاب فارس بنين1946162042280019

العلوم كلية/البصرة جامعة504.0للبنات المرفأ ثانويةاحيائيغريب عامر الخالق عبد زهراء1947162042213013

العلوم كلية/البصرة جامعة503.0المختلطة الفرات ثانويةاحيائيمهنه عجمي احمد البنين ام1948162042301008

العلوم كلية/البصرة جامعة503.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيحسين جابر الكريم عبد شهد1949162042381133

العلوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيبنيان عبود علي يقين1950162042183120

العلوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيجعفر محمد الكريم عبد مريم1951162042383212

العلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيطابور عون عبد نجم زينب1952162042280052

العلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنات االهلية السياب ثانويةاحيائييوسف جري جواد رسل1953162042161011

العلوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةاحيائيسويد محمد ثائر فاطمة1954162042146060

العلوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيسويلم خليف هللا خير اية1955162042192008

العلوم كلية/البصرة جامعة498.0للبنات الزينبيات اعداديةاحيائيصالح موحان ياسين زهراء1956162042258009

العلوم كلية/البصرة جامعة498.0للبنات رفح اعداديةاحيائيجاسم جواد حازم الهدى نور1957162042219071

العلوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنات رفح اعداديةاحيائيحمزه حسين سعيد زهراء1958162042219022

العلوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنات غزة اعداديةاحيائيرشه هللا عبد كريم ايات1959162042208004

العلوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةاحيائيجاسم محمد فيصل دنيا1960162042263002

العلوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيشبر حسن فالح ايمان1961162042234009

العلوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيحسون سالم طاهر زهراء1962162042150019

العلوم كلية/البصرة جامعة495.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيعلي بدر سالم اديان1963162042230001

العلوم كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الشموس شمس اعداديةاحيائيمحسن جالب حيدر غدير1964162042283034

العلوم كلية/البصرة جامعة493.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحسين خزعل عدي هللا عبد1965162041001075

العلوم كلية/البصرة جامعة491.0للبنين االصمعي اعداديةاحيائيعلي فهد هادي علي1966162041010016

العلوم كلية/البصرة جامعة491.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيسوادي خضير تحسين زهراء1967162042202066

العلوم كلية/البصرة جامعة487.0للبنات االريج اعداديةاحيائيجوالن ادخيل عباس سمر1968162042238026

العلوم كلية/البصرة جامعة487.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيشهاب عبدالمجيد شوكت مريم1969162042152161

العلوم كلية/البصرة جامعة485.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيصالح شريف سليم الحسن ابو1970162041139002

العلوم كلية/البصرة جامعة483.0للبنات سبأ اعداديةاحيائيحسين الجليل عبد علي زهراء1971162042174027

العلوم كلية/البصرة جامعة476.0الخارجياتاحيائيحمود الزهره عبد حيدر زهراء1972162042401067
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العلوم كلية/البصرة جامعة476.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيمشتت محمد ابراهيم احالم1973162042183002

العلوم كلية/البصرة جامعة474.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةاحيائيعجيل حسين حسين عدوان1974162041067012

العلوم كلية/البصرة جامعة472.0المختلطة الفرات ثانويةاحيائيكطافة موزان جبار انوار1975162042301012

العلوم كلية/البصرة جامعة471.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةاحيائيجودة عباس علي مؤمل1976162041108024

العلوم كلية/البصرة جامعة469.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةاحيائيصلبوخ دكسن اياد بدور1977162042210020

العلوم كلية/البصرة جامعة468.0للبنات الشام ثانويةاحيائيعباس حيدر علي زينب1978162042254029

العلوم كلية/البصرة جامعة466.0الخارجياتاحيائيعطيه عباس حسين رهام1979162042401062

العلوم كلية/البصرة جامعة466.0للبنات رفح اعداديةاحيائيهللا عبد الزهره عبد ضياء فاطمه1980162042219050

العلوم كلية/البصرة جامعة532.0للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيمسعد دعير عباس سجاد1981282051021029

العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين المسائية سفوان ثانويةتطبيقيعودة ديوان رشيد اسعد1982162051356005

العلوم كلية/البصرة جامعة517.0للبنين العباسية الروضة ثانويةتطبيقيماجد ثجيل علي حسين1983162051080007

العلوم كلية/البصرة جامعة514.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةتطبيقيعلي عبد الرضا عبد مؤيد مصطفى1984162051064023

العلوم كلية/البصرة جامعة511.0للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيشعبان عيسى عماد ساره1985162052253024

العلوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنات المكرمة مكة اعداديةتطبيقيكاطع احمد الخالق عبد منار1986162052236013

العلوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنات االنوار بحار ثانويةتطبيقيطالل كاصد حبيب فاطمه1987162052458048

العلوم كلية/البصرة جامعة504.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةتطبيقيكاظم حسين علي رقيه1988162052163011

العلوم كلية/البصرة جامعة502.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيمشاي رحم عواد حسين1989162051060051

العلوم كلية/البصرة جامعة501.0للبنات االنوار بحار ثانويةتطبيقيعاتي لعيبي غانم بنين1990162052458009

العلوم كلية/البصرة جامعة499.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةتطبيقيالكريم عبد طالب حسين زهراء1991162052360002

العلوم كلية/البصرة جامعة493.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيمحي زيارة علي حسين1992162051371057

العلوم كلية/البصرة جامعة490.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةتطبيقيضمد مهدي صالح حليمه1993162052164014

العلوم كلية/البصرة جامعة488.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيالكريم عبد عباس احسان فرقان1994162052230049

العلوم كلية/البصرة جامعة487.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيحسين بدن خضير حسن1995162051060029

العلوم كلية/البصرة جامعة483.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيخضير صالح دريد طفوف1996162052167031

العلوم كلية/البصرة جامعة482.0للبنين االسالم فتى اعداديةتطبيقيمحمد كاظم أسامة حيدر1997162051112025

العلوم كلية/البصرة جامعة476.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةتطبيقيالواحد عبد مطشر الزهرة عبد فاطمة1998162052252028

العلوم كلية/البصرة جامعة476.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقيسعيد جباري كاظم هدى1999162052243053

العلوم كلية/البصرة جامعة475.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيمحمود حبيب ماجد هللا عبد2000162051022070

العلوم كلية/البصرة جامعة475.0للبنين الخاصة النموذجية الفارابي ثانويةتطبيقيهللا عبد فرج رحمن حيدر2001162051110027

العلوم كلية/البصرة جامعة474.0االهلية السديد ثانويةتطبيقيعلي اللطيف عبد حسين محمد2002162051443043

العلوم كلية/البصرة جامعة473.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيحسين الصاحب عبد معتز العابدين زين2003162051497041

العلوم كلية/البصرة جامعة472.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيعوده جبارة ماجد مصطفى2004162051497104

العلوم كلية/البصرة جامعة472.0للبنات سبأ اعداديةتطبيقيحسين الجليل عبد علي زينب2005162052174015

العلوم كلية/البصرة جامعة471.0للبنات الجزيرة رياحين اعداديةتطبيقيجابر حسن فالح بتول2006162052224006
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العلوم كلية/البصرة جامعة471.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةتطبيقيجوده الرزاق عبد علي عباس2007162051131031

العلوم كلية/البصرة جامعة470.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةتطبيقيمحمد ناجي علي البنين أم2008162052252003

العلوم كلية/البصرة جامعة470.0الخارجيونتطبيقيجدوع زباله لفته منتظر2009162051400334

العلوم كلية/البصرة جامعة468.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيحسين الرضا عبد جمال كوثر2010162052146047

العلوم كلية/البصرة جامعة468.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيالحسن عبد بناي جاسم احمد2011162051022006

العلوم كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الخالصة اعداديةتطبيقيكاظم سالم محمد زهراء2012162052240020

العلوم كلية/البصرة جامعة462.0للبنين العباس اعداديةتطبيقيسعود مطشر عزيز سجاد2013162051051055

العلوم كلية/البصرة جامعة461.0للبنات الزاهر العهد اعداديةتطبيقينعمه يونس سعد زهراء2014162052245013

العلوم كلية/البصرة جامعة459.0للبنات سبأ اعداديةتطبيقيمحسن خلف حازم زينب2015162052174013

العلوم كلية/البصرة جامعة458.0للبنات البسمة اعداديةتطبيقيخلف رحيمة حسن فرات2016162052257013

العلوم كلية/البصرة جامعة458.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيحنوش نعمة عباس سيف2017162051357205

العلوم كلية/البصرة جامعة457.0الخارجيونتطبيقيطالب الجليل عبد احمد محمد2018162051400269

العلوم كلية/البصرة جامعة452.0الخارجيونتطبيقيمختار الواحد عبد بهجت محمد2019162051400272

العلوم كلية/البصرة جامعة452.0للبنين الخاصة النموذجية الفارابي ثانويةتطبيقيحامد حيال حليم مصطفى2020162051110063

العلوم كلية/البصرة جامعة449.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيحصني ناصر سامي ناصر2021162051357497

العلوم كلية/البصرة جامعة448.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةتطبيقيباقر ابراهيم سعد منار2022162052189012

العلوم كلية/البصرة جامعة448.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيخليف خضر عاشور ايات2023162052208005

العلوم كلية/البصرة جامعة447.0للبنات سبأ اعداديةتطبيقيعلي جبار الستار عبد زينب2024162052174014

العلوم كلية/البصرة جامعة447.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيفرج قاسم ياسين حسين2025162051047049

العلوم كلية/البصرة جامعة446.0للبنات األهلية عشتار ثانويةتطبيقيعاشور جبار ستار روان2026162052251014

العلوم كلية/البصرة جامعة444.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيبندر رومي محمد رسل2027162052381044

العلوم كلية/البصرة جامعة442.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةتطبيقيطرفه جالب ظاهر ورود2028162052380103

العلوم كلية/البصرة جامعة439.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةتطبيقيالوهاب عبد نوري الحميد عبد حسين2029162051096012

العلوم كلية/البصرة جامعة439.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيعجالن جبار شاكر حوراء2030162052208010

العلوم كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيبدر حسن مضر كرار2031162051047120

العلوم كلية/البصرة جامعة437.0للبنين االهلية االمراء ثانويةتطبيقيعلوان العباس عبد جمعة حسين2032162051449013

العلوم كلية/البصرة جامعة436.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيابراهيم محمد باسم علي2033162051084145

العلوم كلية/البصرة جامعة436.0الخارجيونتطبيقيجهاد فرج عماد هادي2034162051400347

العلوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيمشحوف محيسن رسول حسين2035162051355315

العلوم كلية/البصرة جامعة428.0للبنين االصمعي اعداديةتطبيقيالعباس عبد صادق محمد حيدر سجاد2036162051010045

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة438.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةاحيائيحسين علي حسن علي2037162041348014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة436.0الخارجيوناحيائيحسين عبد كامل انور2038222041400020

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة421.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيكاظم ثامر عماد احمد2039162051357033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة482.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةاحيائيخيون حلو رعد علي2040162041140037
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة456.0للبنات االهلية النموذجية الفيحاء البصرة ثانويةاحيائيالرضا عبد خضير وسام ياسمين2041162042337007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة430.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةاحيائينعيم قاسم احمد العابدين زين2042162041088009

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة475.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيالزهره جبار ستار علي2043162051049086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة460.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيعبود عزيز مهدي محمد2044162051357430

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة455.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيمطر يوسف جواد محمد زينب2045162052183023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االهلية السياب ثانويةتطبيقيجوني جباري حبيب زهراء2046162052161011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة438.0للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيفياض حسين كاظم ايه2047162052253004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيدراج المحسن عبد بهاء علي2048162051022072

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة435.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيخضير شاتي حميد محمد2049162051357380

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة430.0للبنات البسمة اعداديةتطبيقيحصين شهف نائل هدى2050162052257025

القانون كلية/البصرة جامعة504.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيكناص شناوة شريف هالة2051162022210123

القانون كلية/البصرة جامعة496.0للبنات العربية الحضارة اعداديةادبيصيوان محمد هاشم ايمان2052162022181006

القانون كلية/البصرة جامعة491.0للبنات غزة اعداديةادبيبسمار صالح قيس مريم2053162022208031

القانون كلية/البصرة جامعة489.0للبنين سوادي غانم اعداديةادبيجاسم خلف جميل عباس2054162021068019

القانون كلية/البصرة جامعة488.0الخارجياتادبيشهاب غالب علي امال2055162022401022

القانون كلية/البصرة جامعة484.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيصالح نصر احمد طه2056162021030036

القانون كلية/البصرة جامعة474.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبينجم فايز اسعد اللطيف عبد2057162021495073

القانون كلية/البصرة جامعة474.0الخارجيونادبيحسب مطر عادل سجاد2058162021400118

القانون كلية/البصرة جامعة474.0للبنين الصمود ثانويةادبيفارس عباس عيسى حسين2059162021435010

القانون كلية/البصرة جامعة474.0للبنين االسالم فتى اعداديةادبيسلمان مجيد ياسين علي الفقار ذو2060162021112011

القانون كلية/البصرة جامعة473.0للبنين المدينة ثانويةادبيعلي حسين المنعم عبد حسين2061162021029013

القانون كلية/البصرة جامعة472.0للبنات االندلس اعداديةادبيراضي علي عبد عالء مريم2062162022170042

القانون كلية/البصرة جامعة472.0للبنين العباس اعداديةادبيمحمود جواد احمد ابراهيم2063162021051001

القانون كلية/البصرة جامعة472.0للبنات االنوار بحار ثانويةادبيمحمد جاسم سؤدد الزهراء منه2064162022458112

القانون كلية/البصرة جامعة471.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةادبيهللا عبد حاتم صالح علي2065162021312008

القانون كلية/البصرة جامعة471.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةادبيعلي عبد القاسم عبد عباس منتظر2066162021312017

القانون كلية/البصرة جامعة471.0المختلطة الصناديد ثانويةادبيهاشم القادر عبد سالم عباس2067162021310029

القانون كلية/البصرة جامعة470.0الخارجياتادبيعاشور المالك عبد حسن هدى2068162022401326

القانون كلية/البصرة جامعة472.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيضجر مكي زكي زينب2069162042184130

القانون كلية/البصرة جامعة485.0للبنات المرفأ ثانويةتطبيقيسعدون موسى فاضل سجى2070162052213023

التمريض كلية/البصرة جامعة572.0للبنين الشطرة اعداديةاحيائيغالي الواحد عبد صالح احمد2071222041018004

التمريض كلية/البصرة جامعة561.0اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةاحيائيشاكر محمود محمد جاسم2072202041002007

التمريض كلية/البصرة جامعة561.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمرود علي خلف الرحمن عبد2073172041351368

التمريض كلية/البصرة جامعة560.0الخارجياتاحيائيمرزه عباس عالء سجى2074232042401059
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التمريض كلية/البصرة جامعة560.0للبنين السالم اعداديةاحيائيجابر خضير مهدي علي2075222041013102

التمريض كلية/البصرة جامعة558.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيجمعة كاظم هللا عبد نبأ2076162042202167

التمريض كلية/البصرة جامعة546.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةاحيائيعطيه داود جميل اخالص2077162042201002

التمريض كلية/البصرة جامعة544.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيعبد دالي جاسم اية2078242042189011

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة415.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةاحيائيهللا عبد نور محمد طه زهراء2079162042274016

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة413.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيراضي حسين جميل محمد2080162041074030

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة406.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيعذيب لفته عليوي صادق2081282041007012

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة401.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيخلف فيصل فلكش عهود2082162042218075

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة395.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيعطيوي قاسم محمد قاسم2083162041001104

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة386.0للبنين البصري الحسن اعداديةاحيائيجبارة احمد صدام الجواد محمد2084162041036033

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة380.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيغريب اموري علي زهراء2085122042107105

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة379.0المختلطة الدوحة ثانويةاحيائيضايف حميد عامر حسين2086232041176022

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة375.0للبنين الكندي اعداديةاحيائينزال محمد وهاب علي2087232041007141

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة374.0للبنين العرب شط اعداديةاحيائيمحمد الوهاب عبد مصطفى محمد2088162041049050

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة374.0للبنين دجلة ثانويةاحيائيمجيد نعيم علي حسن2089282041012014

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيفرحان عودة رحيم مرتضى2090162051353179

الزراعة كلية/البصرة جامعة360.0للبنات االهلية االجتهاد ثانويةتطبيقيكاطع عذاب حبيب زينب2091162052461003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة481.0للبنين السبطين اعداديةادبيلفته حمد لفته حيدر2092162021016027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة468.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيمشكور خريبط علي عبد حسين2093162021030020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة467.0للبنين السبطين اعداديةادبيحسين خلف ابراهيم زيد2094162021016028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة458.0للبنين المدينة ثانويةادبيعبد غانم يعرب حسن2095162021029011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة445.0للبنين االكرمين اعداديةادبيبدر مهدي حيدر احمد2096162021017003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الميقات  اعداديةادبيثاني االمام عبد موسى اسراء2097161922194012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةادبيعبود عواد حيدر مريم2098162022287139

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة440.0للبنين الرضوان اعداديةادبيابراهيم حسين مهدي احمد2099162021047008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنات البتول اعداديةادبيعذير محسن علي زينب2100161922242057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة433.0للبنات االهلية الذكية الرؤية ثانويةادبيلعيبي الرزاق عبد هللا عبد نوران2101162022464010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة424.0للبنات الميقات  اعداديةادبيكريم شياع الرحمن عبد كوثر2102162022194086

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة423.0الخارجيونادبيعلون وهاب هللا عبد حيدر2103162021400093

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة422.0للبنات االهلية االجتهاد ثانويةادبيعلي عيسى محمد ايات2104162022461001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة422.0للبنين الهارثة اعداديةادبيهللا خير جرمن منذر حسن2105162021022004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة420.0للبنين المكارم ابو جاسم الشهيد ثانويةادبيبدران عباس حسن سجاد2106162021054004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة418.0للبنين الصمود ثانويةادبييعقوب كريم ماجد حسين2107162021435011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة416.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةادبيابراهيم حسين جواد جهان2108162022287038
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة416.0للبنين الرضي الشريف اعداديةادبيصباح خلف خليل محمد2109162021052061

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة414.0للبنين األصفياء اعداديةادبيالرضا عبد محمد جاسم محمد2110162021099036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة413.0للبنين الفرزدق اعداديةادبيجابر الحميد عبد اياد الحميد عبد2111162021028020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة411.0للبنات القرنة اعداديةادبيشغيت محمد ابراهيم بنين2112162022154013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة408.0للبنين المسائية االهلية الجواهري ثانويةادبيجواد ناصر نبيل مرتضى2113162021366009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة408.0للبنين األعراف اعداديةادبيمنصور غصاب عدنان احمد2114162021077005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة402.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيمحمد سلمان غالب حسين2115162021353017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة401.0للبنين االهلية السياب ثانويةادبيكاظم جمعة جالل محمد2116162021073010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة400.0للبنين سوادي غانم اعداديةادبياحمد جعفر علي محمد2117162021068034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة399.0للبنات االبتسامة اعداديةادبيزغير غانم وليد رباب2118162022253019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة399.0للبنين قصر ام اعداديةادبيحمد مجيد محمد امجد2119162021042010

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة397.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيساجت كاظم منصور ايمن2120162021371013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة396.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةادبيهادي حسين علي الحسن ابو2121162021139001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة395.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيهللا عبد جبارة حبيب منتظر2122162021371123

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة395.0الخارجياتادبيعبود الكريم عبد قحطان اسراء2123162022401008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة391.0للبنين االهلية االلباب ثانويةادبيكريم فيصل غازي علي2124162021123022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة391.0للبنين العباس اعداديةادبيخلف صبيح حسن علي2125162021051020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة389.0الخارجياتادبيشنيت حامد صادق جنان2126162022401065

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0للبنين االكرمين اعداديةادبينعيم طه رياض علي2127162021017038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0للبنين القرنة اعداديةادبيحسين علي حسين منتظر2128162021027036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة387.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةادبيمجلي محيسن طالب عباس2129162021139022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0للبنات المعالي اعداديةادبيعويد فالح علي هللا نور2130162022173049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةادبيحسين ياسر احمد حسين2131162021039012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة385.0للبنين التضحية اعدايةادبيموسى عبد رحيم رسول2132162021053020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة384.0للبنين الطالئع اعداديةادبييسر السادة عبد مزهر علي2133162021012036

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة383.0للبنين الدير ثانويةادبيعبيد عبدالحافظ دريد حيدر2134162021025009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة382.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيعوده غانم علي زيد2135152021074042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة381.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةادبيالزم غالم مزهر مجتبى2136162021020121

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة381.0للبنين الفرزدق اعداديةادبيجعفر هللا عبد مؤيد منتظر2137162021028039

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة380.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيمطرود شندوخ كامل ميثم2138162021371129

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة379.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيثامر العالي عبد نبيل سجاد2139162021352046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة378.0للبنين الحمد اعداديةادبيشالل العالي عبد فالح هللا عبد2140162021056023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0للبنات األبلة اعداديةادبيمسعود الرحمن عبد عدي حنين2141162022171021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيمبارك ناصر صالح هللا عبد2142162021353032
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين االكرمين اعداديةادبيعويز هللا عبد كاظم علي2143162021017043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0للبنات االندلس اعداديةادبيمهدي فالح علي رفل2144162022170014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة374.0للبنات الوثبة اعداديةادبيكريم عبد نزار فاطمة2145162022241044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة374.0للبنين التضحية اعدايةادبيكريم شغيت سعدون محمد2146162021053056

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين االجيال اعداديةادبيدخان نصيف فاضل ابراهيم2147162021014001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةادبيصنكور محمد فاضل محمد2148162021020131

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة372.0للبنات االريج اعداديةادبيحيدر غانم العباس عبد زينب2149162022238020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0الخارجيونادبيمفتاح الكريم عبد نزار حيدر2150162021400097

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين المسائية العراق اعداديةادبيطارش كاظم جابر علي2151162021357117

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين األزكياء اعداديةادبيالشري جبار اسعد حسام2152162021097017

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيكطان حسن حمود حسين2153162021371028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنين الخصيب ابي اعداديةادبيعبود عزيز علي حسن2154162021044008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين االكرمين اعداديةادبيجاسم الحسن عبد نايف علي2155162021017045

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين المتنعمين ثانويةادبييسر قاسم سعد حسن2156162021092007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين العباس اعداديةادبيحنوش االله عبد فيصل محمد2157162021051035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات المرفأ ثانويةادبيعلي الكريم عبد وائل الهدى نور2158162022213046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0للبنات الميقات  اعداديةادبيخلف عابد اياد تبارك2159162022194021

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0الخارجيونادبيالعزيز عبد احمد ناجح منتظر2160162021400442

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0للبنين المسائية العراق اعداديةادبيتقي صبيح شاكر محمود2161162021357182

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0الخارجياتادبيسلمان داود سلمان لطيفه2162162022401258

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين االجيال اعداديةادبيجخيور قادر عباس مقتدى2163162021014062

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين الصمود ثانويةادبيحميد جاسم االمام عبد جاسم2164162021435005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين العرب شط اعداديةادبيحمزة عباس زكي عباس2165162021049039

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0للبنات المعالي اعداديةاحيائيجاسم جبر سليم شمس2166162042173024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0الخارجيوناحيائيالزم زغير حسن احمد2167162041400004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنات االهلية االمثل المنهاج مستقبل ثانويةاحيائيحسين جاسم ماجد زهراء2168162042466005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيسلمان الرزاق عبد أسامة سارة2169162042170047

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيخلف هاشم صباح سرى2170162042212033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيمحمد جاسم جاسب آيات2171162042172002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0للبنات الصواري ذات ثانويةاحيائيحمد الحسين عبد علي فاطمة2172162042216031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين المسائية االحرار اعداديةاحيائييوسف كاظم كفاح مرتضى2173162041365049

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة364.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيصالح كاظم جميل هللا عبد2174162041355071

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة362.0الخارجياتاحيائيعلي حسين ميثم عفاف2175162042401114

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة362.0للبنات العشار اعداديةاحيائيالحسين عبد مجيد اكثم ضحى2176162042228080
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة360.0للبنات رفح اعداديةاحيائيحنظل الكاظم عبد حيدر بنين2177162042219011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة425.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيمشعان عودة حسين علي2178162051352168

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة423.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةتطبيقيخضير الحميد عبد قصي يوسف2179162051134045

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة422.0للبنين الرضي الشريف اعداديةتطبيقيفليح محمد مرتضى حسين2180162051052016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة420.0للبنات االهله اعداديةتطبيقيهللا مال قاسم راشد سارة2181162052473026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة414.0للبنات االريج اعداديةتطبيقيعبود الحميد عبد المجيد عبد فاطمة2182162052238032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة413.0للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيشبيب محمد عمار حسين2183162051002042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة411.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةتطبيقيياسر صالح عدي اديان2184162052294002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة404.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيفاضل قاسم محمد علي2185162051001155

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة401.0للبنين االهلية المدى ثانويةتطبيقيشبيب لفته ربح محمدباقر2186162051135066

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة400.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةتطبيقيمحمد جاسم اسعد رقيه2187162052263001

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة399.0للبنات رفح اعداديةتطبيقيهاشم احمد عصام هاجر2188162052219043

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة396.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيفاخر ظاهر االمير عبد منتظر2189162051085084

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة396.0للبنين البصرة اعداديةتطبيقيجاسم محمد عماد محمد2190162051007086

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة396.0للبنات العشار اعداديةتطبيقيخلف محمد احمد تبارك2191162052228011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة395.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيعلي علي عبد احمد حسين2192162051022026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة391.0للبنات الساجدات ثانويةتطبيقيوشيوش حسين فاضل زينب2193162052144008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة390.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيكريم حسين علي حسين2194162051076027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة390.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيخلف عيدان ناظم رسل2195162052172009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة390.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيحميدي مهودر قاسم احمد2196162051049009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقيياسين الرضا عبد عدي سجاد2197162051020052

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0للبنات االهله اعداديةتطبيقيكريم الجليل عبد حسام بنين2198162052473007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0للبنين االعالم اعداديةتطبيقيالنبي عبد حسن علي حسين2199162051045014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0للبنات األبلة اعداديةتطبيقيخلف رهيف الحسين عبد تبارك2200162052171015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيمجيد كاظم محمد بنين2201162052383028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة385.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيشويل رحيم احمد فاطمة2202162052184084

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة384.0للبنات االنوار بحار ثانويةتطبيقيعبود محمد منير مروه2203162052458060

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة380.0للبنات الماجدات ثانويةادبيفنجان جري الحسين عبد فاطمة2204162022211017

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة362.0للبنين التضحية اعدايةادبيعزيز جاسم قاسم علي2205162021053044

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة383.0للبنين الرميلة ثانويةتطبيقيكاظم جواد ايهاب حسن2206162051040003

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة382.0الخارجياتتطبيقيمعتوق يعقوب اياد ايات2207162052401014

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة379.0للبنين العباسية الروضة ثانويةتطبيقيجمعه عبد نجم علي2208162051080030

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة378.0للبنين الحمد اعداديةتطبيقيالساده عبد العزيز عبد عماد حسين2209162051056020

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0للبنين الحمد اعداديةتطبيقيشالل العالي عبد فالح علي2210162051056049
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القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيعلك كاسب حسين حوراء2211162052207017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات ماضي هللا خير الشهيد ثانويةادبيناصر هالل عادل اسماء2212162022453001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة490.0للبنات الهدى اعداديةادبيحسين الهادي عبد علي اديان2213162022150006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةادبيكريمش عرمش كريم محمد2214162021067027

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة464.0للبنات المعرفة اعداديةادبيلعيبي ثامر الحسين عبد اسيا2215162022175003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة462.0للبنات القرنة اعداديةادبيحمزه علي حسن زينب2216162022154022

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنات ورقة ام ثانويةادبيفاخر مطشر جاسم نوره2217282022091047

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةادبيخزعل الزهره عبد رعد غدير2218162022336012

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة457.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةادبيجودة احمد شهاب نبأ2219162022153031

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةادبيعودة كرين عباس سارة2220162022252031

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنين التضحية اعدايةادبيغريب علوان حسين عدنان2221162021053036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة449.0الخارجيونادبيمزعل خلف الهادي عبد كرار2222222021400131

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنات عمران بنت مريم ثانويةادبيمشيجل باشخ مهدي فاطمة2223162022336013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات االهلية البرهان ثانويةادبيداود هللا عبد الرحيم عبد نمارق2224162022278016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة444.0الخارجيونادبيسلمان جبار حسين كرار2225162021400286

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةادبيمبارك راضي عاصي عمر2226162021067018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات الكوثر ثانويةادبيمهلهل عزيز جبر اسراء2227162022200003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة434.0المختلطة الثمالي ابوحمزة ثانويةادبيكريم وادي كريم حسين2228162021312005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة432.0للبنات االهلية المعين الماء ثانويةادبيشريف ياسين ابراهيم فاطمه2229162022465002

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة430.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةادبيكعيبر رحيم ساجد كاظم2230162021004020

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة427.0للبنات المعرفة اعداديةادبيعباس جوير عباس زهراء2231162022175015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة425.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيجابر حافظ راضي احمد2232162021030002

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة424.0للبنات ماضي هللا خير الشهيد ثانويةادبيسلمان نجاح حازم زهراء2233162022453012

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة420.0للبنات االصالة ثانويةادبيرسن الحسين عبد السادة عبد سجود2234282022051055

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة412.0للبنات صنعاء ثانويةادبيسويد جعفر ضياء زينه2235162022221022

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة406.0للبنات االهلية البرهان ثانويةادبيغميس هللا عبد الرحمن عبد بنين2236162022278004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة397.0للبنين الجبايش ثانويةادبيمسيعد راهي علي حيدر2237222021045010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة396.0للبنات الفضائل اعداديةادبيعطيه سعدون ربيع الهدى نور2238222022104039

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة382.0للبنات القرنة اعداديةادبيعطوان نعمه فرحان وحيده2239162022154043

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة377.0المختلطة المحمدية ثانويةادبيياسين شرشاب يحيى محمد2240222021233013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة372.0للبنات االهلية البرهان ثانويةادبيعجيل فرج محمد زهراء2241162022278010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة363.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيطاهر مهودر علي حسن2242282021151046

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة363.0الخارجيونادبياحمد سالم احمد محمد2243162021400315

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة362.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيغليم سفيح خضير حمزة2244162021371037
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة361.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةادبيالعالي عبد كاظم علي مروه2245162022288040

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة453.0للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيعلوان الرزاق عبد علي محمد االء2246162042332004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة397.0الخارجيوناحيائيهزيز حسين رحيم علي2247162041400064

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة389.0الخارجياتاحيائيعبود الحسين عبد كاظم اديان2248162042401005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة384.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيحامي مدلول احمد مقداد2249222041017105

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة384.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيعباس حسن عدنان فاطمه2250162042383200

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة379.0للبنات القبطية ماريا ثانويةاحيائيكاظم هللا عبد صادق زهراء2251162042266008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة378.0المختلطة الوطن أبناء ثانويةاحيائيفرحان نوري علوان سجاد2252232041231012

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة377.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيموسى هادي الرضا عبد مصطفى2253252041150403

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة376.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةاحيائيعبود رخيص عكاب محمود2254222041319017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة372.0للبنين المسائية المدينة ثانويةاحيائيعلوان صبيح حمود احمد2255162041363003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة372.0المختلطة المرتضى ثانويةاحيائيهادي عويز ناظم عباس2256232041185023

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة371.0الخارجياتاحيائيحنظل علي عبد محسن حوراء2257162042401041

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة370.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيمحمد عباس علي هاشم2258242041211077

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة367.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةاحيائيمحمد مكطوف عاصي ستار2259222041277010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة366.0الخارجياتاحيائيجوالن كاظم جبار زينب2260162042401074

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة363.0المختلطة الهناء ثانويةاحيائيصياح عبيد عمار مريم2261222042276009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة361.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيجابر حسين علي مؤمل2262222041026037

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة360.0المختلطة القاسم ابو ثانويةاحيائيحسون كاظم فاضل صباح2263232041209012

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة360.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيحسين علوان عقيل مسلم2264162041352104

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنين االعتصام ثانويةتطبيقيسعدون رمضان الدين حسام سجاد2265161951143011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة458.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيحميدي علي عبد محسن هللا عبد2266162051036067

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيحميد خلف احمد حسين2267161951139020

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة414.0للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةتطبيقيخضير الكريم عبد راسم محمد2268162051094058

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة407.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيجاسم مسلم عقيل علي2269162051354063

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة396.0للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيعلي حسين مرتضى زهراء2270162052253018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0المختلطة الرافدين ثانويةتطبيقيهاشم القادر عبد يوسف علي2271162051300056

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0للبنات الزاهرة االنوار ثانويةتطبيقيجويد طالب قادر ساجده2272162052462014

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة388.0للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةتطبيقيعزيز جبر سعد زهراء2273162052450006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة382.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيجاسم محمد عالء حسين2274162051047042

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة471.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيديوان محمد رائد حوراء2275162042163027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات البسمة اعداديةاحيائيسلطان حاجم ماجد سحر2276162042257027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةاحيائيشنيور عباس فاضل حنين2277162042288005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات البسمة اعداديةاحيائيعبيد حسن فالح فاطمة2278162042257039
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة432.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحيل الرضا عبد حميد سجاد2279252041044190

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الشموس شمس اعداديةاحيائيطالب محمود علي منار2280162042283045

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الرافدين هبة ثانويةاحيائيمجيد الكريم عبد مون مأ منار2281162042235024

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة416.0للبنات الوثبة اعداديةاحيائيعباس علي سجاد نرجس2282162042241026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة416.0للبنات االهلية االفق ثانويةاحيائيحسن صالح كاظم زينب2283222042415013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة413.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيعليخ الرزاق عبد علي آمنه2284162042380001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة412.0للبنين العرب شط اعداديةاحيائيمحمد ذياب قصي احمد2285162041049002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنات المعقل اعداديةاحيائيمخور عبيده صبيح نور2286162042169074

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة406.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةاحيائيكاظم هللا عبد عبد رشا2287162042296016

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة405.0للبنات يافا اعداديةاحيائيخنفر عارف علي ليلى2288242042117235

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة404.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيعبد جاسب اياد كوثر2289162042183080

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيالرضا عبد قاسم حامد اسيا2290162042333005

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة396.0للبنين األهلية بغداد ثانويةاحيائيمطوح وادي مجيد علي2291242041044009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة389.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائينادر كريم ضياء احمد2292222041310009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة468.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيهالل حافظ حليم حسن2293162051038021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيمغامس الرؤوف عبد كاظم زمن2294162052202015

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات االهلية ادم ثانويةتطبيقيحمادي جاسم محمد فاطمه2295162052332021

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة434.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقيعلي جمعة جاسم ميثم2296162051426056

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة431.0للبنين العوالي الرماح اعداديةتطبيقيسلمان حسن صالح عباس2297162051307014

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة423.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقيغريب الحميد عبد علي الحميد عبد2298162051426031

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةتطبيقيبردان فرج مطشر زينب2299162052333007

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة421.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةتطبيقيصبري عدنان رافد رباب2300162052260011

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة420.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيمحمد خلف علي احمد2301162051352022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة414.0للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةتطبيقيطعمه منصور الصاحب عبد حوراء2302162052450004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة414.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيعطوان انتيش خضر حسن2303162051038023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة412.0للبنات الخصيب ابي اعداديةتطبيقييعقوب اللطيف عبد صباح منار2304162052218070

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة411.0للبنين األهلية الفرات ثانويةتطبيقيخلف فرحان رحيم محمد2305162051079008

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة410.0للبنات الوركاء ثانويةتطبيقيحسين هاون عدنان رقية2306162052244013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيبراك عوده جعفر سيف2307162051364074

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةتطبيقيناجي سالم بدر سجى2308162052153018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة409.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةتطبيقيعلي الخضر عبد حسين خديجه2309162052360001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة408.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيمعارج خوير عاصي علي2310162051069081

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة408.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيبري عباس ماجد محمد2311162051139122

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة406.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيالرزاق عبد سلمان علي حميده2312162052184020
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االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةادبيحسين رسن عالء رغد2313162022201002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة510.0الخارجياتادبيالحسين عبد مطشر طالب بنين2314162022401057

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة508.0الخارجيونادبيثامر ربه عبد رعد حسام2315162021400048

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة504.0للبنات المآثر ثانويةادبيحسن محمد محمد الزهره عبد أالء2316162022455001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةادبيسند الجبار عبد محمد فاطمه2317162022168036

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة500.0للبنات المبادئ ثانويةادبيرماثي يونس أحسان حوراء2318162022177018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة491.0للبنات  القادر عبد احمد الشهيد ثانويةادبيفياض عليوي حسن تهاني2319162022276004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنات المعقل اعداديةادبيالرضا عبد علي حسين عال2320162022169029

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةادبيحمدان هاشم خالد نور2321162022288045

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة474.0الخارجياتادبيجاسم محمد طالب صبا2322162022401202

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة474.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةادبيمحمد سبتي الحكيم عبد بان2323162022164012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة473.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيسدخان ميس علي ساره2324162022212020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنات االهلية االجتهاد ثانويةادبيحاتم الخالق عبد قاسم تبارك2325162022461003

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة465.0للبنات العلياء ثانويةادبيعبيد عوده صالح نور2326162022227075

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات العلياء ثانويةادبيغالب فاخر االمير عبد اسراء2327162022227004

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة456.0للبنات الزاهر العهد اعداديةادبيياسين هاشم وضاح هدير2328162022245077

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد اعداديةادبيموسى علي خالد هبة2329162022222031

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنات النبأ ثانويةادبيعزيز كاطع حسن زهراء2330162022215028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات االهلية البرهان ثانويةادبيخلف الحسين عبد جاسب ازهار2331162022278001

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة418.0للبنات الميقات  اعداديةادبيالعالي عبد سبتي جبر حوراء2332162022194027

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةادبيكايم نثير طالب هدى2333162022293008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة393.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيمحمد جاسم محمد احمد2334162021365007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة387.0للبنين المتنبي اعداديةادبيمحمد عيال طالب حسن2335162021006018

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة386.0المختلطة الغدير انوار ثانويةادبيعبد صبري الصاحب عبد حسين2336162021306008

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة463.0الخارجياتاحيائيملوح النبي عبد بسام فاطمه2337162042401125

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة460.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيحبيب طاهر عدنان هبه2338162042165491

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيزاجي خلف حسام فاطمة2339162042383183

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنين جيكور اعداديةتطبيقيجاسم الخضر عبد عدنان علي2340162051061068

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات المعالي اعداديةتطبيقيبديوي سودي حسن اسراء2341162052173001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة455.0للبنات العربية الحضارة اعداديةادبيهزاع حمدان حسين غفران2342162022181026

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة427.0للبنات العقيدة ثانويةادبيمحمد هللا عبد عامر بتول2343162022231008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة362.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةادبيراضي الرحمن عبد خضر مروه2344162022202013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة385.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيسهيل نجم عالء استقالل2345162042184011

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة385.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيمشتت الرضا عبد علي بدور2346162042381041
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة378.0للبنات الزينبيات اعداديةاحيائيعيدان كشيش جاسم زهراء2347162042258008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة375.0للبنات العلياء ثانويةاحيائيعلوان كاظم حيدر فاطمه2348162042227046

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة373.0المختلطة الفرات ثانويةاحيائيجاسم علي عبد السالم عبد نرجس2349162042301067

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة365.0الخارجياتاحيائيحسن غياض النبي عبد امتنان2350162042401018

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة364.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةاحيائيحريجه حميد حيدر حنين2351162042260023

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة420.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيخضير صبيح صفاء سهاد2352162052226075

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة404.0للبنات االهلية الرحمن كرم ثانويةتطبيقيمحمد بخيت كريم منار2353162052205004

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة402.0للبنات االهلية الوهج ثانويةتطبيقيياسين عذبي لؤي علياء2354162052339010

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة401.0للبنات البسمة اعداديةتطبيقيالكريم عبد حسن مهدي مريم2355162052257016

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة397.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيفريح الواحد عبد صباح اساور2356162052192002

اآلداب كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الهدى بنت اعداديةادبيعلي حسين مؤيد سجى2357162022246013

اآلداب كلية/البصرة جامعة479.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيمحمد طاهر الدين فخر كوثر2358162022210096

اآلداب كلية/البصرة جامعة475.0للبنات الميقات  اعداديةادبيداود سامي مصطفى هبة2359162022194105

اآلداب كلية/البصرة جامعة472.0للبنات االندلس اعداديةادبيجاسم ناجي عقيل ايمان2360162022170004

اآلداب كلية/البصرة جامعة454.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيصالح محمد فالح مهدي زينب2361162022380030

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الميقات  اعداديةادبيشاكر يوسف حيدر ضحى2362162022194064

اآلداب كلية/البصرة جامعة451.0للبنات الجامعة ثانويةادبيمصبح الوهاب عبد فاضل افنان2363162022155002

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الجامعة ثانويةادبيجبار حيدر علي كوثر2364162022155029

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيمعتوق درويش الخالق عبد زينب2365162022217056

اآلداب كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الجامعة ثانويةادبيحسن زائد حسن هدى2366162022155034

اآلداب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةادبيمحمد الحميد عبد هللا عبد الحميد عبد2367162021139024

اآلداب كلية/البصرة جامعة428.0للبنين االعالم اعداديةادبيياسين طه حازم الرحمن عبد2368162021045026

اآلداب كلية/البصرة جامعة427.0للبنين السبطين اعداديةادبيانتيش رمضان عالء حسين2369162021016020

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنين الفرزدق اعداديةادبيغضبان كاظم جواد حسين2370162021028008

اآلداب كلية/البصرة جامعة422.0للبنين حمدان اعداديةادبيحنون شبيب وسام اكرم2371162021046008

اآلداب كلية/البصرة جامعة417.0للبنين االهلية االمل شموع ثانويةادبيكاظم علي هللا مال حسن2372162021425004

اآلداب كلية/البصرة جامعة416.0للبنات الفواطم اعداديةادبينعمه سوادي علي ساره2373162022172039

اآلداب كلية/البصرة جامعة406.0للبنات العربي المشرق ثانويةادبيعبيد كاظم هللا عبد فاطمه2374162022148018

اآلداب كلية/البصرة جامعة404.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيبديوي مصحب حميد شهد2375162022212023

اآلداب كلية/البصرة جامعة388.0للبنين االهلية االمل شموع ثانويةادبيحسين مناع عماد حسين2376162021425005

اآلداب كلية/البصرة جامعة386.0للبنات سبأ اعداديةادبيفرج سامي الحسين عبد بنين2377162022174006

اآلداب كلية/البصرة جامعة385.0للبنات حيفا اعداديةادبيالهادي عبد الجليل عبد صالح مياده2378162022220095

اآلداب كلية/البصرة جامعة384.0للبنين الشهداء اعداديةادبيحافظ الوهاب عبد هاني منتظر2379162021015055

اآلداب كلية/البصرة جامعة382.0الخارجياتادبيسلمان داود سلمان تبارك2380162022401060

278 من 70 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

اآلداب كلية/البصرة جامعة373.0للبنين المقدس الحشد اعداديةادبيجابر تفاك محسن رضا2381162021136012

اآلداب كلية/البصرة جامعة364.0للبنين األزكياء اعداديةادبيعبود الباقي عبد رياض كرار2382162021097096

اآلداب كلية/البصرة جامعة363.0للبنين االكرمين اعداديةادبيمهدي صالح عباس حسين2383162021017020

اآلداب كلية/البصرة جامعة363.0للبنين السبطين اعداديةادبيعبد حسين علي محمد2384162021016063

اآلداب كلية/البصرة جامعة362.0للبنين الطالئع اعداديةادبيشنته عاصي اسعد مصطفى2385162021012049

اآلداب كلية/البصرة جامعة361.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيعجيل عبيد حبيب عباس2386162021495054

اآلداب كلية/البصرة جامعة361.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيسندال عرمش علي مصطفى2387162021011021

اآلداب كلية/البصرة جامعة360.0الخارجيونادبيمحسن محمد جاسم مرتضى2388162021400394

اآلداب كلية/البصرة جامعة360.0للبنين االهلية االجيال تراث ثانويةادبيصيوان علي عبد حازم مصطفى2389162021440003

اآلداب كلية/البصرة جامعة360.0للبنين الحسين االمام اعداديةادبيمحمد الوهاب عبد العابدين زين الوهاب عبد2390162021021024

اآلداب كلية/البصرة جامعة448.0للبنات المعقل اعداديةاحيائيكاظم واشي احمد تبارك2391161942169025

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةاحيائيحمادي جاسم محمد الكريم عبد2392162041426005

اآلداب كلية/البصرة جامعة409.0للبنين الكفاح اعداديةاحيائياحمد جوالن محمد علي2393162041002034

اآلداب كلية/البصرة جامعة401.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيكطافه فاضل هللا عبد الهدى نور2394162042383234

اآلداب كلية/البصرة جامعة401.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيعباس فاضل مدين امنه2395162042183008

اآلداب كلية/البصرة جامعة392.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةاحيائيعبدالهادي جبار ميثم حسين2396162041119013

اآلداب كلية/البصرة جامعة389.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيموسى عزيز طالب ندى2397162042381197

اآلداب كلية/البصرة جامعة387.0للبنات رفح اعداديةاحيائيساجت سعدون كريم ابتهال2398162042219005

اآلداب كلية/البصرة جامعة382.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةاحيائيشريف حمادي حسين مرتضى2399162041350014

اآلداب كلية/البصرة جامعة446.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيخضير بدر ناصح علي2400162051001157

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيصالح هللا خير صباح شمس2401162052184070

اآلداب كلية/البصرة جامعة434.0للبنات الزاهر العهد اعداديةتطبيقيحسين كاظم جواد نور2402162052245042

اآلداب كلية/البصرة جامعة421.0للبنين االعالم اعداديةتطبيقيعباس كاظم صادق نعيم2403162051045066

البحار علوم كلية/البصرة جامعة573.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيعباس حسين عباس الفقار ذو2404152041011061

البحار علوم كلية/البصرة جامعة419.0للبنين التآخي اعداديةاحيائيصخيل محمد قاسم هللا عبد2405242041029044

البحار علوم كلية/البصرة جامعة378.0للبنات الشموس شمس اعداديةاحيائيراضي حسون عباس ساره2406162042283028

البحار علوم كلية/البصرة جامعة404.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيصالح جاسم محمد مصطفى2407162051353189

البحار علوم كلية/البصرة جامعة404.0للبنين االهلية الضاد ثانويةتطبيقيلفته راشد مسلم حارث2408162051442003

البحار علوم كلية/البصرة جامعة399.0للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيعلي جعفر عقيل زينب2409162052265023

البحار علوم كلية/البصرة جامعة396.0للبنات الزينبيات اعداديةتطبيقيعداي حسين علي تقى2410162052258005

البحار علوم كلية/البصرة جامعة391.0للبنات الهارثة اعداديةتطبيقيحسين فالح عادل زهراء2411162052176019

الموصل طب كلية/الموصل جامعة597.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائياحمد ابراهيم تميم يوسف2412172041008445

الموصل طب كلية/الموصل جامعة596.0للبنين الشافعي اعداديةاحيائيزومان صلبي عايد انور2413172041144023

الموصل طب كلية/الموصل جامعة596.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيعباس جمعة امين محمد حسن2414172041124038
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الموصل طب كلية/الموصل جامعة596.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيمحمود فتحي تركي وئام2415172042232165

الموصل طب كلية/الموصل جامعة594.0للبنات االهلية الشرقية دار ثانويةاحيائيسليمان احمد حازم اسماء2416172042327004

الموصل طب كلية/الموصل جامعة594.0ايمن-  الخارجيوناحيائياحمد صالح صباح صالح2417172041400071

الموصل طب كلية/الموصل جامعة593.4للبنات االندلس اعداديةاحيائيمجيد سلطان بشار انوار2418172042286045

الموصل طب كلية/الموصل جامعة593.0للبنات تلعفر اعداديةاحيائيمحمد الرحمن عبد الجبار عبد سرى2419172042261044

الموصل طب كلية/الموصل جامعة593.0للبنين االهلية االبداع صدى ثانويةاحيائيمهدي محمد اسماعيل يوسف2420182041154009

الموصل طب كلية/الموصل جامعة592.6للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيحسين النافع عبد رافع اسوه2421172042371030

الموصل طب كلية/الموصل جامعة592.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيداود محمد صدام عائشه2422172042231216

الموصل طب كلية/الموصل جامعة592.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيعايد حميد باسم طيبه2423192042383116

الموصل طب كلية/الموصل جامعة592.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيموسى احمد زهير رقية2424172042252025

الموصل طب كلية/الموصل جامعة591.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيناصر رشيد ناصر مريم2425172042232128

الموصل طب كلية/الموصل جامعة591.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيخلف علي سليبي سوباز2426172042245043

الموصل طب كلية/الموصل جامعة591.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةاحيائيهمزه ابراهيم هللا سعد لويست هه2427202041314027

الموصل طب كلية/الموصل جامعة590.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيرحيل عباس اركان طيف2428102041017036

الموصل طب كلية/الموصل جامعة589.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيسلو سامي عمر ايهم2429172041017036

الموصل طب كلية/الموصل جامعة588.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائييونس حسين علي اقبال2430172042236005

الموصل طب كلية/الموصل جامعة588.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيمحمد جاسم رائد احمد2431172041350020

الموصل طب كلية/الموصل جامعة588.0ايمن-  الخارجيوناحيائيابراهيم صالح مهدي سالم2432172041400059

الموصل طب كلية/الموصل جامعة588.0للبنين والنجفية العباس ثانويةاحيائياحمد فتحي علي زبيدة2433172042195001

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيخليل فريق صالح اياد2434202041030035

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيصالح محمود علي حسين2435202041030048

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيالغني عبد جودت خلوق اسماء2436172042357069

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيحجي حسين غانم رحمه2437172042281033

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0ايمن-  الخارجياتاحيائيسلطان صالح سالم زينب2438172042401041

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيسعيد نافع رائد نورهان2439172042294245

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيناصر حسن الرحمن عبد الحسن2440182041149012

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات القادسية ثانويةاحيائيمحمد مزعل عادل براء2441172042299020

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين العدالة ثانويةاحيائيصخر فيصل نوري اشكان2442172042201002

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات المصطفى ريحانة ثانويةاحيائيحسن قائد سعيد ضحى2443102042141034

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيصالح حسين خضر محمد2444172041008325

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيخليل اسماعيل محمد منار2445172042231265

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين االهلية المستقبل أجيال ثانويةاحيائيزينل عبد عقيل العابدين زين2446172041228019

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيعبد حسن حسن ماوية2447172042237123

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيجاسم مجيد ياسر مروة2448312042063093
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الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيبكتاش مصطفى خليل جعفر2449172041124028

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةاحيائيسلمان احمد قحطان احمد2450202041005008

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيفاضل مسير مثنى سارة2451332042040052

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيحسين هللا عبد فارس زهراء2452172042286121

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات تلكيف ثانويةاحيائيعواد خلف صباح اسراء2453172042254007

الموصل طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةاحيائيحمد محمود هللا عبد انس2454132041004009

االسنان طب كلية/الموصل جامعة682.0للبنين فايدة ثانويةاحيائياحمد يونس محمد سلمى2455171942098018

االسنان طب كلية/الموصل جامعة592.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائيحنو ابلحد خالد ميرفت2456172042249093

االسنان طب كلية/الموصل جامعة590.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيحسين شكري زهير تقوى2457172042328018

االسنان طب كلية/الموصل جامعة589.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيمحمود احمد جزيل طيبة2458172042294162

االسنان طب كلية/الموصل جامعة588.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيعبدالمجيد حنش محمود ايام2459172042362015

االسنان طب كلية/الموصل جامعة588.0للبنين حنيفة أبي اعداديةاحيائيعزيز جارو خليل عمر2460172041016036

االسنان طب كلية/الموصل جامعة588.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيرشيد ايوب غدير رفل2461172042237061

االسنان طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنين الرافدين ثانويةاحيائيشمعون متي ناهل مجد2462312041101008

االسنان طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيرشيد حميد بشار صفا2463172042273059

االسنان طب كلية/الموصل جامعة587.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيسليمان يحيى رافع أميمة2464172042321001

االسنان طب كلية/الموصل جامعة586.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيهللا عطا موسى محمد موسى2465172041351854

االسنان طب كلية/الموصل جامعة586.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيهزاع حميد احمد ايهم2466172041011030

االسنان طب كلية/الموصل جامعة586.0للبنات االهلية الشرقية زهور ثانويةاحيائياحمد حميد هاشم ايه2467172042382009

االسنان طب كلية/الموصل جامعة586.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيذنون يحيى رائد عمر2468172041011127

االسنان طب كلية/الموصل جامعة586.0للبنين السالم دار اعداديةاحيائيبشير احسان زيد غيث2469172041023090

االسنان طب كلية/الموصل جامعة586.0للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائيحمدون سالم سعد لينا2470172042268064

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.5للبنين االولى المتميزين ثانويةاحيائيمحمد يونس عماد مؤمن2471172041022078

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيسلطان عادل رعد منذر2472172041017224

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيالمجيد عبد بديع محمد نور2473172042286258

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنين تلسقف ثانويةاحيائيكوركيس رفو صباح رنيم2474172042086004

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنين األهلية العراق ثانويةاحيائيمحمد اسماعيل خالد هيثم2475172041013033

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيموسى طاهر محمد الدين فخر رمزية2476312042047084

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيجاسم خضر يونس غفران2477172042357649

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيشيت غانم صهيب غسق2478172042288182

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيامحيمد علي محمود علي2479172041008257

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائياحمد خضير لطيف يزن2480172041008441

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيهللا عبد سمير صفوان فاطمه2481172042294185

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيسعيد محمد عارف محمد هاجر2482172042290204
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االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيهللا عبد العزيز عبد طه شهد2483172042274057

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الثانية المتميزين ثانويةاحيائيعلي الجبار عبد الستار عبد مصطفى2484172041212015

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيمخلف حمد فارس رغد2485212042091063

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات األهلية المعرفة دار ثانويةاحيائيالواحد عبد ياسين بشار غنى2486172042262075

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيهللا عبد عطشان محمد بالل2487172041007042

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيعلي حمد محمد مريم2488172042362074

االسنان طب كلية/الموصل جامعة585.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيمحمود احمد الدين صفاء سارة2489172042294122

االسنان طب كلية/الموصل جامعة584.8االولى المتميزات ثانويةاحيائينوري صالح بشار مريم2490172042233104

االسنان طب كلية/الموصل جامعة584.3للبنات االندلس اعداديةاحيائيياسين سعيد محمد زيد زهراء2491172042286119

االسنان طب كلية/الموصل جامعة584.3للبنين االولى المتميزين ثانويةاحيائيظاهر محمد الغني عبد انس2492172041022020

االسنان طب كلية/الموصل جامعة584.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيسليمان غازي خالد زينب2493312042047096

الصيدلة كلية/الموصل جامعة592.4للبنين االولى المتميزين ثانويةاحيائيشيت محمود مدحت الدين سعد2494172041022035

الصيدلة كلية/الموصل جامعة591.0للبنين البيطار ابن اعداديةاحيائياسكندر اسعد ايوب حمزة2495172041142007

الصيدلة كلية/الموصل جامعة591.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيحسن مهدي احمد ايمان2496172042371048

الصيدلة كلية/الموصل جامعة591.0للبنات  مؤتة اعداديةاحيائيسلطان حسن صالح ظالل2497172042301060

الصيدلة كلية/الموصل جامعة590.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيرحيل عباس اركان رامي2498102041017028

الصيدلة كلية/الموصل جامعة590.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيالياس خضر فضيل الرحمن عبد2499172041351381

الصيدلة كلية/الموصل جامعة589.0للبنين غربي اركبة ثانويةاحيائينجم مرعي محسن شروق2500172042166005

الصيدلة كلية/الموصل جامعة589.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائياسماعيل احمد نشوان ايالف2501172042321012

الصيدلة كلية/الموصل جامعة588.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيشكر الرزاق عبد الدين نجم فاطمه2502172042286207

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة518.0للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيفارس عوني حازم محمد2503172051124044

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة517.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقييونس جميل هيثم حسنين2504252051150052

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة506.0للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيفارس عوني محيسن هادي2505172051124065

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة503.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةتطبيقيظاهر هللا عبد فتحي سفيان2506172051053002

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة493.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةتطبيقيموسى محمد موسى محمد2507332051050006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيخضر عيسى فضل العباس2508172041007030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة517.8للبنين الشرقية االعداديةاحيائيرشيد الكريم عبد يعرب احمد2509172041008047

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة503.0الخارجيوناحيائياللطيف عبد خالد ابراهيم هللا عبد2510162041400058

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة528.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقيمحيسن عالوي احمد اسامة2511172051008020

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة500.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةتطبيقياحمد الغني عبد زياد القهار عبد2512172051020045

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة539.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيخالد جاسم محمد ثامر2513172051350072

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة532.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقييوسف عباس محمد علي2514222051003026

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة549.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيجاسم موسى نعيم احمد2515222051013006

التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة524.0للبنين القيثارة اعداديةتطبيقيفزع سلمان محمد عباس2516222051051036
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التعدين قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة519.0للبنين االمجاد اعداديةتطبيقياحمد الهادي عبد المامون ابراهيم2517172051026001

العلوم كلية/الموصل جامعة579.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيمحمد جاسم عامر علي2518172041017128

العلوم كلية/الموصل جامعة574.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيالعباس عبد اسماعيل حسنين بنين2519232042087060

العلوم كلية/الموصل جامعة562.0للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيخليل احمد محمود مريم2520172042330101

العلوم كلية/الموصل جامعة556.0ايمن-  الخارجياتاحيائيذنون هادي نزار مريم2521172042401070

العلوم كلية/الموصل جامعة554.0ايسر-  الخارجياتاحيائيمحمد احمد عبدهللا والء2522172042403160

العلوم كلية/الموصل جامعة551.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيمحمد المنعم عبد ياسر رحمه2523172042290071

العلوم كلية/الموصل جامعة542.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيعلي احمد خالد مصطفى2524172041017204

العلوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةاحيائيمشكو رشو الياس هللا سعد2525172041358022

العلوم كلية/الموصل جامعة537.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيمحمد الدين خير وسام رفل2526172042294091

العلوم كلية/الموصل جامعة536.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيهللا عبد زكي بشار حنين2527172042273025

العلوم كلية/الموصل جامعة535.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيجندو علي مراد جميل2528332041052017

العلوم كلية/الموصل جامعة535.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمصطفى حازم احمد ونسه2529172042288268

العلوم كلية/الموصل جامعة535.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيياسين القادر عبد ابراهيم يحيى2530172041021040

العلوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات آشور ثانويةاحيائيصالح محمد سالم سحر2531182042243062

العلوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيعباس محمد عيد محمد حواء2532312042081048

العلوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الفراتين ثانويةاحيائيزيدان هاني هللا سعد ندى2533172042267073

العلوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيمحمد سالم فيصل ساره2534172042290111

العلوم كلية/الموصل جامعة534.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيعلي الدين فخر الغفور عبد فاطمه2535172042236045

العلوم كلية/الموصل جامعة533.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيجبر مشعل احمد آية2536172042277001

العلوم كلية/الموصل جامعة532.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمهدي الغني عبد نزار ايهاب2537172041351161

العلوم كلية/الموصل جامعة531.0للبنات  مؤتة اعداديةاحيائيمحجوب سليم علي لمى2538172042301065

العلوم كلية/الموصل جامعة530.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائييعقوب بشير وليد مارينا2539172042249082

العلوم كلية/الموصل جامعة530.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيصالح هاني عصام قمر2540172042273070

العلوم كلية/الموصل جامعة529.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيخضر احمد محمود ايناس2541172042288045

العلوم كلية/الموصل جامعة529.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيمحمود احمد الناصر عبد رضاء2542172042280055

العلوم كلية/الموصل جامعة528.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيابراهيم حجي حامد طالل2543172041059049

العلوم كلية/الموصل جامعة528.0للبنات زينب اعداديةاحيائيهللا سعد مؤيد محمد افنان2544172042285013

العلوم كلية/الموصل جامعة521.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيطه العالي عبد احمد شهد2545172042288151

العلوم كلية/الموصل جامعة520.0للبنين فوقاني الحود ثانويةاحيائيهللا عبد محمود سليمان يسرى2546172042041020

العلوم كلية/الموصل جامعة518.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيلباس جبير ستار حذيفه2547332041001026

العلوم كلية/الموصل جامعة512.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيحمودي قاسم عماد ساره2548172042232079

العلوم كلية/الموصل جامعة511.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيعباس هللا عبد علي نور2549332042070079

العلوم كلية/الموصل جامعة502.0انقرة-تركيا األهلية العراقية التميز مدارساحيائيهللا عبد قاسم غانم سميه2550132042245006
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العلوم كلية/الموصل جامعة501.0للبنين البرغلية اعداديةاحيائيحميد سالم هللا عبد خليفه2551172041114006

العلوم كلية/الموصل جامعة500.0للبنين قابجي عمر ثانويةاحيائيجميل مجيد االمير عبد الملك عبد2552172041171010

العلوم كلية/الموصل جامعة533.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيكردي محمد شاكر ميعاد2553172052357214

العلوم كلية/الموصل جامعة526.0للبنين كرمليس ثانويةتطبيقينقي محمد الدين شمس حيدر2554172051071002

العلوم كلية/الموصل جامعة519.0للبنات الفاو اعداديةتطبيقييونس ذنون قصيد دعاء2555172052235014

العلوم كلية/الموصل جامعة478.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقيمحمد هاشم قيس لمى2556172052371058

العلوم كلية/الموصل جامعة473.0للبنات تلعفر اعداديةتطبيقيمصطفى ذنون خزعل نور2557172052261020

العلوم كلية/الموصل جامعة441.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيالياس خليل صالح سماح2558172052403035

العلوم كلية/الموصل جامعة390.0للبنات زينب اعداديةتطبيقيصالح سرحان صالح محمد نبأ2559172052285023

العلوم كلية/الموصل جامعة377.0للبنين النيل اعداديةتطبيقيمحمد انور رياض انمار2560172051027018

العلوم كلية/الموصل جامعة365.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيهللا عبد علي مظفر اسماعيل2561202051259028

العلوم كلية/الموصل جامعة364.0ايسر-  الخارجيونتطبيقياحمد عبدالرحمن خالد عمر2562172051402040

العلوم كلية/الموصل جامعة362.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيمحمود خليل بشار هللا عبد2563172051011054

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة456.0للبنين عوينات اعداديةاحيائيعكيل شاهر عواد شاهر2564171941111013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة440.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيخليل مصطفى علي عمر2565332041070062

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيالنافع عبد عدنان محمد عدنان2566172041011110

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة424.0للبنين األهلية العراق ثانويةاحيائيبكر صبري نوفل محمد2567172041013028

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة412.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيقاسم محمد رعد نور2568172042290191

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة402.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائياحمد ابراهيم محمود مهند2569172041351852

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة393.0للبنين النموذجية النصراحيائيشيت الغني عبد منهل مؤمن2570312041024141

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة392.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائياحمد نجم محمد فاطمه2571172042357673

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة391.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيفتحي هاشم قتيبة رحمه2572172042357325

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة390.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيصالح احمد سعد علي2573172041028133

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة383.0للبنين السالم اعداديةاحيائيناصر علي سامي كاظم2574222041013110

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة390.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةتطبيقياحمد هاشم احمد عزيز2575172051352046

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة372.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةتطبيقيخلف محمد الحكيم عبد محمود2576172051358014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة369.0ايسر-  الخارجيوناحيائييونس محمد يونس هللا عبد2577172041402053

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة366.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائياسماعيل حسو هاشم ناطق2578172041348066

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة366.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيخضر محمد المنعم عبد حنين2579172042357226

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة365.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيمحمود الرزاق عبد حسن شهد2580172042235092

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة361.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةاحيائيالدين امام العزيز عبد ليث زينب2581172042292025

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة380.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيالقادر عبد محمد اكرم منار2582172052328008

الحقوق كلية/الموصل جامعة567.0للبنات القادسية ثانويةادبيخضر علي سالم رنا2583172022299011

الحقوق كلية/الموصل جامعة490.0للبنين المستقبل اعداديةادبييونس سالم محمد الملك عبد2584172021024017
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الحقوق كلية/الموصل جامعة423.0للبنين حنيفة أبي اعداديةادبياسماعيل محمود انس محمد2585172021016022

الحقوق كلية/الموصل جامعة412.0للبنين الشهاب اعداديةادبيدويش متعب احمد سلطان2586172021143006

الحقوق كلية/الموصل جامعة411.0للبنين عدس تل ثانويةادبيابراهيم محمود محمد غسان2587172021096004

الحقوق كلية/الموصل جامعة400.0للبنين المصطفى ثانويةادبيخضير محمد الهادي عبد محمد2588172021077009

الحقوق كلية/الموصل جامعة399.0للبنين االمين اعداديةادبيسعيد محمد الغفور عبد اسماعيل علي2589312021009032

الحقوق كلية/الموصل جامعة394.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةادبيسعيد احمد ربيع احمد2590172021012002

الحقوق كلية/الموصل جامعة390.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةادبيعاكوب احمد محمد الملك عبد2591172021358016

الحقوق كلية/الموصل جامعة387.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيكامل ياسين عماد مصطفى2592172021351529

الحقوق كلية/الموصل جامعة386.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبيجاسم خالد وليد مصطفى2593172021142026

الحقوق كلية/الموصل جامعة468.0للبنات القوش ثانويةاحيائيمنصور شمعون سمير نيرا2594172042256014

الحقوق كلية/الموصل جامعة454.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيحاجي خضر فتحي مصطفى2595332041070091

الحقوق كلية/الموصل جامعة441.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائينوري صديق اسعود الجبار عبد2596332041001056

الحقوق كلية/الموصل جامعة401.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيجهاد محمد ابراهيم محمد2597172051017116

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة384.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةادبيسليمان جندي داود فرات2598332021052006

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة367.0للبنين المسائية جيا ثانويةاحيائييونس محمد فارس منتصر محمد2599322041060065

التمريض كلية/الموصل جامعة576.0للبنين الخانوكة ثانويةاحيائيظاهر سلمان خالد اوس2600182041065007

التمريض كلية/الموصل جامعة576.0للبنين سفني عين اعداديةاحيائيمشختي عيسى فائز محمد2601172041101014

التمريض كلية/الموصل جامعة576.0للبنين وردك ثانويةاحيائيخضر ماما اسماعيل خليل ابراهيم2602172041073001

التمريض كلية/الموصل جامعة574.0للبنين سارية اعداديةاحيائيطعمه خلف احمد سامر2603172041018075

التمريض كلية/الموصل جامعة573.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيجمعة جيجو فارس اسامة2604172041059005

التمريض كلية/الموصل جامعة571.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيفنش شيت زهير مريم2605172042232125

التمريض كلية/الموصل جامعة566.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيعلي حيدر ناظم ليلى2606172042244081

التمريض كلية/الموصل جامعة566.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائياحمد سليمان محمد ايه2607172042232027

التمريض كلية/الموصل جامعة563.0للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيبحو بهنام زهير ريتا2608172042247019

التمريض كلية/الموصل جامعة557.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيعمر حسين علي سهام2609172042273053

التمريض كلية/الموصل جامعة554.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيحسن الياس فراس انسام2610172042245011

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة418.0للبنين الزهور اعداديةاحيائيهللا عبد سالم احمد محمد2611172041015086

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة405.0للبنين شبك منارة ثانويةاحيائيرضا أحمد حيدر حسين2612172041068015

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة395.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةاحيائيعزيز محمد ظافر مصطفى2613172041157016

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة394.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيابراهيم طارق مهند سيف2614172041028084

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة393.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيعباس علي كامل محمد2615202041004060

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة391.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيحسين ناصر قاسم غفران2616182042189025

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة390.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد هللا عبد رعد مهند2617172041008414

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة365.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيحجي حسن اسماعيل علي2618332041051066
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة429.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةادبيمصطفى سالم سعود فهد2619172021017027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة389.0للبنين الكندي اعداديةادبيهللا عبد هاشم سعد سيف2620172021021009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيهللا عبد عزيز هاشم ياسين2621172021351590

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيسعيد ابراهيم نزار حذيفه2622172021351128

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0ايسر-  الخارجيونادبياحمد يوسف عبدالقادر مؤمن2623172021402117

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيعبد يوسف ابراهيم محمد2624202021259191

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيعبد يونس هللا وعد مصطفى2625172021351541

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0للبنين بروانة اعداديةادبيفرحان حماد سعد توفيق2626192021067008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة376.0للبنات االهلية الباشا ثانويةاحيائيعلي محمد سعيد محمد مزاحم عائشه2627172042323009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيناصر حسون موفق نور2628172042290200

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيزعيتر عفات كامل آيوب2629312041070003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيحسن تقي عدنان ايمن2630172041353018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين الجزيرة اعداديةاحيائيصالح خضر محمد علمدار2631172041121027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيصالل حميد احمد دالل2632172042357256

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0للبنين حديثة اعداديةاحيائيمحمد ندا نوري مصطفى2633192041019071

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة361.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحامد محمود طارق عمر2634172041351533

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة360.0للبنين حديثة اعداديةاحيائيمحمد حسن جاسم يوسف2635192041019079

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0للبنين الشهداء ثانويةتطبيقيادهم حسين احمد علي2636172051123015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين االهلية الفراتين ثانويةتطبيقياسماعيل حمودي محمد زين2637172051227003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيذنون حمدون راشد علي2638172051351408

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيمحمد سعيد هللا عبد رافده2639172042364015

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائيهللا عبد فاضل مثنى غفران2640172042298034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0المختلطة الفاضلية ثانويةاحيائيابراهيم خليل مهدي علي2641172041340001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنين البرغلية اعداديةاحيائيحسين صالح احمد علي2642172041114016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة486.0للبنات االندلس اعداديةاحيائييونس هللا وعد فاروق آيات2643172042286011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحبش ياسين زياد هبه2644172042357868

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة476.0للبنات صفية اعداديةاحيائيمحمود عزيز جمال سجى2645172042295022

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة474.0ايمن-  الخارجياتاحيائيمحمد محمود اكرم سارة2646172042401046

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة472.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعزيز خضر عبد رقيه2647172042371127

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة471.0ايمن-  الخارجياتاحيائياسماعيل غزال علي فرح2648172042401060

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة469.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيحجي حسين سالم أسماء2649172042289001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة466.0للبنين اشور اعداديةاحيائينقي احمد فؤاد حر2650172041147011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيحمد صالح محمد مهدي2651172041089014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيسعيد حنوش غانم ايمن2652172041005014
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي حسين هللا عبد حسين2653172041351228

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة464.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائييحيى الدين سعد رعد اميره2654172042288035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنين المسائية القيارة ثانويةاحيائيعلي خلف عبد احمد2655172041366006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد اسماعيل هللا عبد مثنى2656172041351629

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنين دمشق اعداديةاحيائيجرجيس هادي محمد مصطفى2657172041160011

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة452.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيحمادي هللا عبد ثامر زينب2658172042280065

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيمحمد حسين الكريم عبد مريم2659172042277085

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيصالح احمد مؤيد ضحى2660172042235100

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة449.0للبنات زينب اعداديةاحيائياحمد زكي نوفل هبه2661172042285135

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة441.0ايمن-  الخارجياتاحيائياصلبي معيوف محمد نهلة2662172042401080

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة428.0للبنات الضحى ثانويةاحيائياحمد ابراهيم شامل مسره2663172042316050

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة418.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيهللا عبد الرحيم عبد ناجي ريام2664172042357372

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة418.0للنازحين المختلطة 1 بيرسفي ثانويةاحيائيعلي سليمان قاسم ناصر2665332041023051

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة417.0ايمن-  الخارجيوناحيائيحسن عزيز حازم احمد2666172041400006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة416.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيجاسم محمد الرزاق عبد شذى2667172042280080

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة414.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائياحمد عزو جاسم سجى2668172042357487

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة421.0للبنين برطلة اعداديةتطبيقياسماعيل يوسف حجي يونس2669172051067031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة396.0للبنات حمص اعداديةتطبيقيهللا عبد يونس ادريس آمنه2670172052302001

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة392.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيسعدون طالل رضوان صبا2671172052288031

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة388.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيطه محسن هللا وعد محمد2672172051351649

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة386.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعليوي حسين موفق الرحمن عبد2673172051351326

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة385.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقياسماعيل مهدي خزعل احمد2674172051350014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة379.0للبنين النيل اعداديةتطبيقينوري الدين صالح علي احمد2675172051027005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة377.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيحسن الياس اسماعيل االء2676172052357025

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة367.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيذنون عزيز رياض علي2677172051350205

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة363.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعبيد ابراهيم خالد وليد2678172051351758

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة361.0للبنات المسائية النهضة ثانويةتطبيقييونس محمود رعد شهد2679112052217021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة534.0للبنين الجزيرة اعداديةادبيمصطفى عبد اسماعيل علي2680172021121011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة526.0للبنات االهلية الشرقية ثانويةادبيعلي محمود عامر يمامه2681172022330006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة515.0للبنات اليمن اعداديةادبيبدر الغني عبد ضياء غفران2682172022237024

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنات الرسالة اعداديةادبيحياوي محمد الفي رسل2683172022281003

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنات الفراتين ثانويةادبيمحمد جاسم عبد حال2684172022267011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة510.0للبنين سيوان ثانويةادبيحاجي ناظم ثائر مهند2685312021003022

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0ايمن-  الخارجياتادبيحسين محمد صبري هيام2686172022401110
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0ايمن-  الخارجيونادبيحمو خلف محمد رضوان2687172021400073

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة503.0للبنات اليمن اعداديةادبيفتحي الدين صالح قيدار عائشة2688172022237023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةادبيابراهيم سعيد سعد طه2689172021012017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة499.0للبنات هاجر ثانويةادبيسليمان محمد جاسم منال2690202022150017

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةادبيابراهيم حازم شريف محمد ليث2691172021012025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةادبياسماعيل حكمت ظافر علي2692172021020021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة492.0المختلطة الفتوة اعداديةادبيمحمد جاسم رافع عمر2693312021001028

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0ايمن-  الخارجيونادبيكردوش احمد اسود عبدالكريم2694172021400123

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةادبيمحمد حسين غانم ايمان2695332022041007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات اليمن اعداديةادبيايوب محسن عدنان سارة2696172022237016

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات المحمرة اعداديةادبياحمد ويس الرحمن عبد فاطمة2697172022252012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة474.0للبنين االهلية الشرقية صقور ثانويةادبيطيب محمد صافي محمد هيثم صافي محمد2698172021100002

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة470.0للبنات بحركة ثانويةادبياالحد عبد غسان اوصاف مريم2699312022043011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات الجديدة موصل اعداديةادبيعلي حامد احمد قطوف2700172022280014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنين اليرموك اعداديةادبييونس نوري محمد خالد احمد2701171921003005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةادبيابراهيم حازم مصطفى حسن2702172021012011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة440.0للبنات الضحى ثانويةادبيخليل غانم محمد فاطمه2703171922316037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة434.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةادبيمجيد بشير محمود ايه2704171922293012

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنات بلقيس اعداديةادبيحامد الخالق عبد وضاح رحيق2705172022288019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنين االخوة اعداديةادبيعثمان سليم عصام ملك2706172022224019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة408.0للبنين حنيفة أبي اعداديةادبيمحمود علي جرجيس عمر2707172021016018

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة408.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةادبيعلي صالح محمود طالل2708332021050008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة395.0للبنات الربيعين ام اعداديةادبياسماعيل صالح حازم سجى2709332022040025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة391.0ايمن-  الخارجياتادبيخضر ذنون محمد الحان2710172022401010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنين حنيفة أبي اعداديةادبيصالح خلف وعد نبيل2711172021016031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة380.0للنازحين المختلطة كبرتو ثانويةادبيابراهيم خليل سعد فطومه2712332022063013

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة379.0للبنين الزهور اعداديةادبيهللا عبد هللا فتح نعمت مصطفى2713172021015043

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة376.0للبنات التحرير اعداديةادبيمحمد احمد محمد مريم2714172022296021

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة374.0للبنات بلقيس اعداديةادبياسماعيل طارق زياد زينب2715172022288023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة369.0للبنات الضحى ثانويةادبيمحاسن كريم ماهر هبه2716172022316038

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة366.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبياسعد موفق مثنى محمد2717172021350185

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة519.0للبنات األهلية المعرفة دار ثانويةاحيائيمحمد جاسم محمد اسراء2718172042262004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0للبنين االمين أعداديةاحيائيإبراهيم هاشم المطلب عبد مصطفى2719172041019037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة501.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيتوفيق رفيق نشوان تبارك2720172042294055
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين االمجاد اعداديةاحيائيخليل الجبار عبد مثنى اوس2721172041026025

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة482.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةاحيائيعكيل دانوك ادريس براء2722172042292009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةاحيائيالرزاق عبد حسن خلف علي2723172041104050

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة473.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيخضر ابراهيم صالح امنة2724172042296005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات سومر اعداديةاحيائيهللا عبد سليمان علي منار2725172042314063

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنين الزهور اعداديةتطبيقيطه سالم محمد اسامة2726172051015009

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة487.0للبنات االثير ابن اعداديةتطبيقيهادي المالك عبد وسام هاجر2727172052274019

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة446.0للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيسعيد محمد ناصر جمعة كرار2728172051124038

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة447.0المختلطة بايبوخت ثانويةاحيائيحسن رجب رمضان سراب2729172042342013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة406.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيسعدي ازهر صفوان بان2730172042294046

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة383.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمصطفى الغني عبد سعد صفاء2731172042288166

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة383.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيمحمود عادل عزام فاطمه2732172042294187

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة381.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيحسن فاضل ادريس توحيد2733172042274026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة380.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيسليمان يونس احمد ايمان2734172042281013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة379.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيابراهيم علي يونس نور2735172042357847

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة378.0للبنات بعويزة ثانويةاحيائيمحمود عطاهلل مجبل رؤى2736172042265008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة377.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحمادى ابراهيم خليل مريم2737172042357724

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة376.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةاحيائيعلي حمزه زهير عبير2738172042292034

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة375.0للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيحمد صالح هللا عبد غفران2739172042330086

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة373.0للبنات القادسية ثانويةاحيائيعلي حسين احمد زينب2740172042299037

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة371.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائياحمد هللا عبد جمعة وفاء2741172042277105

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة367.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيخضر محمود باسم سجى2742172042231179

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة366.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيالقادر عبد يونس محمد حازم منى2743172042251140

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة364.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيحسن احمد نزار رغد2744332042040036

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة364.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيحسين محمد السالم عبد ميادة2745172042286238

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة360.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةاحيائيمحمود خضير عوض دعاء2746172042293012

اآلداب كلية/الموصل جامعة458.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةادبيخضر خمروك خيري حنين2747332022056002

اآلداب كلية/الموصل جامعة453.0ايمن-  الخارجيونادبيحسين سعيد عبدالهادي اسامه2748172021400027

اآلداب كلية/الموصل جامعة421.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةادبيقاسو محي سالم سالم2749332021052004

اآلداب كلية/الموصل جامعة409.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيخليف حمود نواف عمر2750172021351343

اآلداب كلية/الموصل جامعة391.0ايمن-  الخارجيونادبيعمر حسن يونس احمد2751172021400022

اآلداب كلية/الموصل جامعة365.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةادبيبرو سعيد محمود مرتضى2752332021001040

اآلداب كلية/الموصل جامعة468.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائييحيى محمد باسل محمد2753172041011146

اآلداب كلية/الموصل جامعة461.0للبنات بازوايا ثانويةاحيائيسلطان محمد طارق حوراء2754172042303005
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اآلداب كلية/الموصل جامعة456.0للبنين الثانية العراق ثانويةاحيائيقاسم درويش حجي نزار2755172041149057

اآلداب كلية/الموصل جامعة440.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيالعزيز عبد سعيد محمد معاد لبابة2756332042070068

اآلداب كلية/الموصل جامعة439.0للبنين السالم دار اعداديةاحيائيمحمود شاكر محمد همام2757172041023152

اآلداب كلية/الموصل جامعة433.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائينايف عبد احمد براء2758172042281021

اآلداب كلية/الموصل جامعة432.0للبنات األهلية المعرفة دار ثانويةاحيائيقباط عبد زكي رحمه2759172042262037

اآلداب كلية/الموصل جامعة411.8للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائيابراهيم الوهاب عبد قيثار هاجر2760172042268082

اآلداب كلية/الموصل جامعة411.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيسوري حسن ثائر اشكان2761172042245007

اآلداب كلية/الموصل جامعة410.0للبنات القوش ثانويةاحيائيبولة صليوا اديب مارفينا2762172042256011

اآلداب كلية/الموصل جامعة405.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحمو خلف طارق سفيان2763172041351307

اآلداب كلية/الموصل جامعة428.0للبنات سفني عين اعداديةتطبيقيمحمد صالح رمضان بيبون2764172052258002

اآلداب كلية/الموصل جامعة414.0للبنين تلسقف ثانويةتطبيقيشابو الوند سالم سماره2765172052086004

اآلداب كلية/الموصل جامعة409.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيسليمان حميد ناصح سليمان2766172051402024

اآلداب كلية/الموصل جامعة399.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقيبالل يعقوب محمد عمر2767172051223018

اآلداب كلية/الموصل جامعة395.0للبنين سيوان ثانويةتطبيقيالجبار عبد الدين نور خالد سيف2768312051003011

اآلداب كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقياحمد خليل ثامر مصطفى2769172051351679

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين المسائية الشعب ثانويةادبيابراهيم هالل ضاحي حسام2770192021360014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة464.0ايسر-  الخارجياتادبيمحمد برجس نواف رحمة2771172022403062

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة434.0للبنين النيل اعداديةادبيحسين علي حيدر احمد2772172021027002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة426.0ايسر-  الخارجيونادبيفنش محمد جاسم هشام2773172021402172

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة425.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيعلي محمد زهير سعد زهور2774172022357135

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة421.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيحمادي فتحي وعد احمد2775172021350027

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة411.0للبنات حمص اعداديةادبيطه حازم ازهر سحر2776172022302018

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة402.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيهللا عبد احمد مؤيد أية2777172022357008

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة402.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيداود محمد رافع آمنه2778172022357005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة397.0للبنين االخوة اعداديةادبياسماعيل محمد الخالق عبد احمد2779172021224004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة385.0للنازحين-  للبنات األخوة ثانويةادبيكريم بهجت نزهت بيداء2780332022043003

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة385.0للبنين حنيفة أبي اعداديةادبيعباس هللا سعد حسين ربيع2781172021016011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة378.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيالباقي عبد محمد رائد تقى2782172022357069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة364.0للبنين المستقبل اعداديةادبيمحمود هللا فتح ميسر احمد2783172021024007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة363.0للبنين قوش قره اعداديةادبيعبوش يوحانا وميض يوسف2784172021069033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة362.0المختلطة المسائية العبير ثانويةادبينجم سائر محمد الرحمن عبد2785172021362017

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة448.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيعبد محمود بدران عدنان2786172041011109

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة418.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيحسن رسول محمد قيس سمية2787172042274054

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة414.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيعلي فرحان نشوان ميالد2788172041059096
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة410.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيسعيد عبد غانم فيحاء2789172042290155

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة399.0للبنات االهلية الباشا ثانويةاحيائييوسف احمد خالد رغد2790172042323006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة399.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيشفان جردو سيدو نائف2791332041056084

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة389.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحميد احمد محمود هيثم2792172041351882

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةاحيائييونس فالح مروان زينة2793172042293022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةتطبيقيعلي صادق جميل اعراف2794171952232008

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة417.0للبنين تمام ابي اعداديةاحيائيحسن مجيد علي مصطفى2795172041010033

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة395.0ايسر-  الخارجيوناحيائيمحمود خلف سعدي حسين2796172041402028

االثار كلية/الموصل جامعة407.0للبنين تمام ابي اعداديةادبيزكي محمد مثنى الرحمن عبد2797172021010013

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة519.0للبنين الخضراء اعداديةاحيائيمصلح ابراهيم ثائر عمر2798102041013104

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة459.0للبنين النظامية اإلعداديةتطبيقيعبد خلف طارق منتظر2799142051021110

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة456.0االهلية النجاح سبل اعداديةتطبيقيحميد فالح احمد مصطفى2800262051059015

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة448.0للبنين الصواري ذات ثانويةتطبيقيعليوي الحسين عبد محمد مصطفى2801282051033040

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة445.0للبنات الكرامة اعداديةتطبيقيمصطاف يحيى صباح شمس2802142052111022

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة443.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحمد عودة جميل مرتجى2803282051151714

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0للبنين العرب شط اعداديةاحيائيحسن عبودي جاسم مجتبى2804132041045039

السيطرة قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة534.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيحلواص منصور حيدر مريم2805242042121258

اآللي واالنسان الميكاترونكس قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة498.0للبنات االسكندرونة اعداديةتطبيقيكريم الوهاب عبد عالء آية2806142052099001

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة559.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيامين علي سمير ايه2807102042117014

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة558.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيدرويش حسين محمد تقى2808152042048034

الحاسوب شبكات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة534.1المتميزات ثانويةاحيائيسلمان شناع مبين روان2809142042094058

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة501.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيعقره شالل مالك انس2810112041018024

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة500.0للبنين األهلية الغدير اعداديةاحيائيسلومي حمود سالم مقتدى2811152041019024

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة479.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيسباهي كاظم سالم ايمن2812252051153017

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة570.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيحميد حسن ياسين حسين2813152041071123

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة549.0اسطنبول-تركيا األهلية العراقية النموذجية األندلس ثانويةاحيائيمحمود جواد حسين علي2814132041246008

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة451.0للبنين المقدام إعداديةتطبيقيطاهر خلف شبر سجاد2815142051017038

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة440.0للبنين سينا ابن اعداديةتطبيقيشخير جباره باسم مصطفى2816112051017045

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة481.0للبنين العراقي التراث اعداديةاحيائيحميد شذر طالب مصطفى2817152041008062

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة471.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيعمران االمير عبد حيدر مرتضى2818122041030132

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة435.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيداخل مكي غسان أحمد2819162051084001

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة429.0للبنين المعراج اعداديةتطبيقيرضا صباح حيدر الرحمن عبد2820112051024020

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيمسلم مهدي وسام علي2821252041200097

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة571.0للبنين المسائية القلم اعداديةاحيائيحميد حكمت وضاح مؤتمن2822292041151108
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والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة556.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائيغايب حمد صباح ساره2823102042100062

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة559.0للبنين ابابيل اعداديةتطبيقيجبر عطوان فاضل هللا عبد2824132051011030

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة557.0للبنات الشعب اعداديةتطبيقيياسين علي حسن مروه2825132052098034

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة551.0للبنين بانيقيا ثانويةتطبيقيالرضا عبد الرحمن عبد الواحد عبد سجاد2826252051031008

الليزر قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة552.0للبنين سيوان ثانويةتطبيقيفجر الوهاب عبد مهند هللا عبد2827312051003014

البصرية االلكترونيات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة570.0للبنات ايالف ثانويةاحيائيالحسين عبد محسن علي تبارك2828142042105012

البصرية االلكترونيات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة568.6للمتميزين القيروان ثانويةاحيائيالعباس عبد االمير عبد عامر علي2829132041037066

البصرية االلكترونيات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة560.0للبنات الصواري ذات ثانويةاحيائيمحمد كاظم جواد ايه2830142042095013

البصرية االلكترونيات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة546.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةتطبيقيعبيد مدعوج حميد عمر2831192051060028

البصرية االلكترونيات قسم/البصرية وااللكترونيات الليزر هندسة/التكنولوجية الجامعة541.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةتطبيقيعبدان شعبان علي العابدين زين2832252051024013

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة436.0للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقيعليوي الرزاق عبد اسامة زهراء2833262052148003

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة433.0للبنين النهوض اعداديةتطبيقيمنشد مزهر محمد مقتدى2834142051047126

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة465.0للبنات شفق ثانويةاحيائيجمعه أحمد علمدار مريم2835202042145036

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة421.0للبنين زياد بن طارق إعداديةتطبيقيشهاب علي عبد مرتضى مهيمن2836142051020075

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة418.0للبنات االعظمية اعداديةتطبيقيمحمد يوسف جمال ماجده2837132052073027

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة418.0للبنات الفاطميات أعداديةتطبيقيمهدي حميد حيدر نرمين2838122052102033

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة415.0للبنين االهلية العراقي المفكر ثانويةتطبيقيعكباية قاسم محمد جاسم2839142051187004

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة410.0للبنين السويس اعداديةتطبيقيهيالن ابراهيم جاسم حيدر2840132051006020

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة409.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةتطبيقيحبيب عباس حيدر نور2841322052066007

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة529.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيعلي عبد خلف اعالن حسين2842232041020076

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة486.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيهللا عبد نجم هللا عبد عمر2843202041250113

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيحسون نعمه ابراهيم خليل2844232041001035

الالسلكية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة547.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيرسولي ابراهيم ستار زهراء2845232042271306

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة520.0للبنين البشير اعداديةتطبيقيعباس احمد مشتاق سجاد2846142051036032

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة543.0للبنات الكرامة اعداديةتطبيقيموشي دهروب فياض زينب2847142052111020

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة543.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقيمحمد جمعه عبد داليا2848142052078009

النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة570.0للبنين العقاد اعداديةتطبيقيعيدان كاظم سامي محمد2849122051031140

النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيمكي محمد حسام مصطفى2850282051009086

النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنات العمارة اعداديةتطبيقيمحيسن حاتم محمد فاطمه2851282052059065

النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة551.0للبنات البسالة اعداديةتطبيقيخليفة حسين نعيم فاطمة2852132052092025

النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة549.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةتطبيقيفنر سليمان عمر هللا عبد2853102051202027

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة501.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيجنزيل هللا عبد ابراهيم مقتدى2854132051012136

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة496.0للبنين الزهاوي اعداديةتطبيقيجوامير داود عامر مصطفى2855152051015058

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة494.0الخارجيونتطبيقيمحمدعلي عبدهللا علي حسين2856102051400017
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المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة494.0للبنين الشرقية اإلعداديةتطبيقيمزعل ستار رياض محمد2857142051022083

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة492.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيسلمان داود سليمان داود2858142051201093

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة488.0للبنين االهلية الريحاني ثانويةتطبيقيمحمد محمود الكريم عبد حسين2859142051165004

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة487.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيدرويش هادي ليث باقر2860122051007013

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة487.0للبنات التعاون اعداديةتطبيقيسرحان خلف كاظم هدى2861112052105037

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة486.0للبنين االهلية القمة ثانويةتطبيقيكامل محمد احمد محمد2862132051055045

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة486.0للبنات الخنساء ثانويةتطبيقيحلمي كاظم قحطان ريم2863142052107009

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة482.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيمحمد حسن علي مصطفى2864162051140074

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة481.0للبنين العلمية الروابي اعداديةتطبيقياحمد محسن سنان محمد2865112051026058

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة477.0للبنات االنتصار اعداديةتطبيقيجاسم نصيف عامر زينب2866132052091024

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة472.0للبنات الرشد اعداديةاحيائيفرحان جابر حسن البنين ام2867132042109008

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة455.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةاحيائيعباس سلمان ماجد مريم2868142042112069

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة449.0للبنين السالم ثانويةاحيائيجاسم مسير سعد وميض2869182041044046

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة447.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةاحيائيدهيك الكاظم عبد مؤيد حسين2870162041131016

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة436.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيسعد عنيد الكريم عبد احمد2871282051151046

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة438.2للبنات بغداد اعداديةاحيائيهادي حسن صامد مهج2872132042070222

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة430.6للبنين بابل ثانويةاحيائيمنكش علي احمد علي2873232041021070

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة419.0للبنات االهلية الفرات ثانويةاحيائيعلي سمير احمد االء2874112042134001

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة461.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيعباس هادي سالم مصطفى2875272041007129

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة452.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةاحيائيخليفه جاسم غانم غيث2876282041043018

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة452.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيحميد هاشم كريم تبارك2877112042218019

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة439.0للبنات االعظمية اعداديةاحيائيمنوخ خيري مروح نضال2878132042073102

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة438.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيعبود مهدي علي قربان2879132041010092

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة434.0للبنين سعد بني اعداديةاحيائيجدوع خلف جلوب رسول2880212041008046

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة434.0للبنات المسائية الميار ثانويةاحيائيامين قحطان احمد يسر2881112042221064

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة432.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيجواد الكريم عبد حسين رسل2882232042271235

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة426.0المتميزين ثانويةاحيائيجبار حسن لؤي ايمن2883132041016017

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة425.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيعلي الكاظم عبد جواد تقي محمد2884152041005104

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة424.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحمد القهار عبد يعرب وسل2885172042357912

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة422.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيحاتم خاجي كاظم حسين2886152041071116

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة420.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيصالح هاني حسن زهراء2887132042281063

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة419.0المختلطة اللواء حامل اعداديةاحيائيمرشد خضير سالم علي2888262041155042

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة419.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيمحمد حميد محمد يحيى2889112041049115

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة458.0للبنين المسائية المالذ ثانويةتطبيقيابراهيم مصطفى فاضل محمد2890212051283012
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المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة436.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيعلي ابراهيم الرحمن عبد احمد2891192051340006

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة429.0للبنات االنتصار اعداديةتطبيقيغنو محمد علي فاطمه2892132052091047

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة426.0الخارجيونتطبيقيجاسم محمد جاسم حيدر2893232051400027

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة537.0للبنين  الكرمة اعداديةاحيائيمحمد جاسم مصطفى محمد2894222041039127

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة579.0للبنين راوة اعداديةاحيائيفرحان المجيد عبد يوسف حسين2895192041022027

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة579.0الخارجيوناحيائيهاشم عبيس جعفر الهادي عبد2896232041400089

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة578.7للبنين المتميزين ثانويةاحيائيدحام مطر كريم علي2897142041007070

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنين الحكمة دار اعداديةاحيائيخلف هاشم قصي حيدر2898142041026066

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيمحمد هاشم اسامة علي2899112041032048

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة577.4للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيكريم طارق علي زينب2900122042109079

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنات زينب اعداديةاحيائيابراهيم عباس هللا وعد هبه2901172042285136

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنين الخضراء اعداديةاحيائيعامر ريكان فراس امين2902102041013026

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيمريزه حسين عالء زهراء2903262042102068

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة575.0للبنين السيدية اعداديةاحيائيعباس محمد باسم غيث2904112041004074

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة578.0للبنين البشير اعداديةتطبيقيناصر عيدان علي سيف2905142051036034

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيسلطان هندي فاضل علي2906102051019076

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة583.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيمحمد عباس صالح ميالد2907212042160044

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة568.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيمحمد جاسم علي سكينه2908151942054153

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة539.0االهلية النجاح سبل اعداديةاحيائيصادق راضي حسين كرار2909262041059078

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة517.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاحيائيجاسم جبار عمار مصطفى2910132041250074

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة514.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيحسين عويز ساجت ايات2911122042105009

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة513.0للبنات المركزية اإلعداديةاحيائيربيش محسن زياد حوراء2912142042143006

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة510.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيخلف هللا حسب رسول االء2913142042076009

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة510.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيجياد حمد حديد اسراء2914142042067007

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة510.0للبنات األمل اعداديةاحيائيسرهيد عبد حاتم غدير2915112042065127

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة507.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائيخليفة مهدي صالح ايات2916112042114009

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة507.0للبنات  عمارة ام ثانويةاحيائيعلي حسن رامز زينة2917142042087015

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة507.0للبنين الخير دجلة ثانويةاحيائيراضي حسان شمال صادق2918132041038012

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة505.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةاحيائيكريم طارق زياد محمد2919252041160016

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة504.2للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيحسين فاضل حسين رفل2920132042121074

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة503.0للبنات النزاهة ثانويةاحيائيحسين صادق جعفر مريم2921142042093066

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة498.0للبنات البسالة اعداديةاحيائيعلي عباس طالب رقيه2922132042092022

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة498.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيعرفان جميل ابراهيم حيدر2923142041018058

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة497.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيهندي عطية كريم البنين ام2924262042120010
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التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة495.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائياسماعيل حسن حميد منار2925132042281132

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة489.0للبنات السجود ثانويةاحيائيهللا عبد عباس الرسول عبد ساره2926142042065032

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة489.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيالوهاب عبد صباح ياسر فرح2927262042148031

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة486.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيويس عبيد محمد فاطمه2928112042109091

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة480.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيبيجو عبد عالء زهراء2929112042076077

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة474.0للبنات البسالة اعداديةاحيائيمحمد عيدان احمد سجى2930132042092045

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة472.0للبنات التقى اعداديةاحيائيعيفان محمد قاسم سجى2931112042071062

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة471.0للبنات المؤمنين ام ثانويةاحيائيجاسم تركي مشعان حنين2932122042092017

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة463.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةتطبيقيليلو طالب علي حوراء2933112052114012

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة461.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيهليل عبد عالء محمد2934192051071042

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة459.0للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيمحمود عباس قصي مهند2935132051005087

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة442.0للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيجاسم اللطيف عبد عثمان رسل2936142052079020

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة437.0للبنات بغداد اعداديةتطبيقيعلي عباس فاضل امنه2937102052117004

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة437.0للبنات االخالص اعداديةتطبيقيكاظم مصطفى محمد مالك2938112052112034

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة432.0المختلطة المسار اعداديةتطبيقيوني فاضل حسين مهند2939222051255028

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة429.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيمشتت مويت سعد نبأ2940142052080027

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة427.0للبنين السياب اعداديةتطبيقيمطلك فاضل نصر مصطفى2941132051030100

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة427.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةتطبيقيخلف عناد ضاري غيث2942142051015042

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة427.0للبنات االسكندرونة اعداديةتطبيقيعطيه فاضل عباس فاطمه2943142052099028

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة426.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيهويجل حسين حامد محمد2944282051012075

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة426.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقينور حسن بركه منتظر2945122051007126

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة421.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفتطبيقياحمود عبد نجم طيبة2946142052221028

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة412.0للبنات الكرامة اعداديةتطبيقيمصطاف يحيى صباح مريم2947142052111027

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة407.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيبدر حسن فاضل حسن2948152051018007

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة407.0للبنات المعراج اعدايةتطبيقيعمران عبيد طالب نورهان2949102052113030

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة407.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيشاحوذ حبش رعد علي2950142051023080

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة401.0الخارجيونتطبيقيرشيد محسن خالد عمر2951132051400057

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة394.7للبنين المركزية االعداديةتطبيقيمنصور بدر حامد الخالق عبد2952132051010043

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة394.0للبنات العرب شط ثانويةتطبيقيحمودي شاكر حميد مريم2953112052062034

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة390.0للبنات اسماء ثانويةتطبيقيمحمد مشكور محمد أماني2954112052100001

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة387.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيخلوصي راشد رمزي مصطفى2955102051014087

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة465.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائينافل زغير ضياء زهراء2956122042136029

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة421.0للبنات الحريري اعداديةتطبيقيعباس يونس اياد داليا2957132052117012

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة393.0للبنات االهلية القيم ثانويةتطبيقيعلي عبد رزاق حيدر نوال2958142052149014
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الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة390.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةتطبيقيعلوان جهاد حيدر مجتبى2959142051005033

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة390.0الخارجيونتطبيقيداود ناظم سعد يونس2960112051400080

الطب كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيخصاف مظلوم محمد محمود2961222041003350

الطب كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعطية كاظم جواد امين2962252041031081

الطب كلية/الكوفة جامعة595.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيعبد منديل فارس الزهراء درر2963252042097046

الطب كلية/الكوفة جامعة595.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيحامد بكر احمد يوسف2964272041014272

الطب كلية/الكوفة جامعة594.3للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائياحمد محمد قاسم محمد2965252041150359

الطب كلية/الكوفة جامعة592.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحيدر ضياء هشام فاطمه2966252042100264

الطب كلية/الكوفة جامعة592.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسن االمير عبد حسن امير2967252041044053

الطب كلية/الكوفة جامعة592.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيالصاحب عبد خوام الصاحب عبد فاطمه2968252042084566

الطب كلية/الكوفة جامعة591.0للبنين االصالح اعداديةاحيائيمحمد بشاره عباس محمد2969222041015037

الطب كلية/الكوفة جامعة591.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةاحيائيحاتم مزبان قاسم منتظر2970252041020058

الطب كلية/الكوفة جامعة590.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعبود االمير عبد لؤي زهراء2971252042062617

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيموسى مهدي الحسين عبد فاطمة2972252042097149

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة589.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيلفته موير رعد علي2973252041200085

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيحسون دريدم كاطع ايات2974252042109006

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيراشد كاظم عباس ضحى2975262042120152

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة586.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيأحمد هللا عبد اسماعيل رقيه2976252042062417

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيالكاظم عبد جودي تقي اديان2977242042077001

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات األهلية النجوم ثانويةاحيائيطه حمزه احمد زهراء2978252042055036

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات األهلية بغداد ثانويةاحيائيغازي رسول حسن سرى2979112042107009

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيالهني ابو قاسم حسين فرح2980142042089054

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنين الرجيبة اعداديةاحيائيسلمان شياع منعثر محمد2981272041020074

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيباقر عباس فرات شهد2982252042084477

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحمدان الكريم عبد علي حوراء2983252042056098

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيصاحب الحسين عبد باسم اسراء2984252042170009

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنين العلوم ثانويةاحيائيسلمان مشحون جميل سجاد2985132041052007

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيصدام سامي علي مالك2986252042100388

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيشهيد علي مشرق ايات2987252042170067

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة585.0للبنين بلد اعداديةاحيائيالوهاب عبد الوافي عبد منتصر جعفر2988182041006031

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة584.7للبنين االهلية بغداد ايشق ثانويةاحيائيجواد صالح عامر هاني2989102041048040

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة584.6للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيحبيب الحسن عبد عويد دعاء2990252042109020

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة584.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد جاسم عدنان زينب2991252042062708

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة584.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيعلي طالب علي مؤمل2992212041005123

278 من 88 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة584.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيعلي جبار صاحب مصطفى2993252041200145

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة589.0للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيجابر ستار قاسم هديل2994252042053135

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة589.0المختلطة الطف ثانويةاحيائيهللا عبد طالب فخري ساره2995232042177030

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة588.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيابراهيم شاكر عادل ناديه2996252042100414

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة588.0للبنات واسط اعداديةاحيائيمحمد علي عبد كريم آيات2997252042066004

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة588.0للبنين المسائية القدس ثانويةاحيائيعبد سعيد كاظم سعيد2998252041152043

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة588.0للبنين النجاح اعداديةاحيائيمحمد عزيز وليد خالد2999142041027027

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات يافا اعداديةاحيائيمطلك احمد خالد زينب3000242042117150

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيموسى حبتور رحيم رقيه3001252042056121

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة587.0للبنين العزة اعداديةاحيائيحمزه اليمه عبد غالب حسين3002252041016015

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة587.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيشاكر رسول قاسم زهراء3003252042170312

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيمجيد ناجي محمد زينب3004252042056170

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيجواد ناظم خالد دعاء3005252042075019

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة586.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيالمهدي عبد سلمان حسين زينب3006252042062684

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة586.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيتومايه عبد عباس رقيه3007252042101076

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة516.0الخارجيونتطبيقيعلي مهدي سعد علي3008252051400038

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين الحلة اعداديةتطبيقيهجول جاسم باسم مرتضى3009232051020082

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيجاسم طارش الواحد عبد علي3010162051363197

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة468.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيخضير احمد حامد علي3011162051352164

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة449.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةتطبيقيحسين علي عباس علي3012162051074034

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقييوسف صادق عدنان مهدي3013162051426054

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيسلمان الحسن عبد مكي تبارك3014252042096112

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيالساده عبد ثويني موفق هللا عبد3015162041060057

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيكاظم هندي احمد سجاد3016162051060073

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة534.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيسلمان خالد وليد جعفر3017282051002016

العلوم كلية/الكوفة جامعة541.0للبنات االهلية السالم رواد ثانويةاحيائيكاظم حسون عبيد مكارم3018252042196033

العلوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيشهاب نجم فالح غدير3019252042170467

العلوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيياسين عبدالرزاق سالم مريم3020182042275085

العلوم كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيمربي محمد قاسم مرتضى3021252041008245

العلوم كلية/الكوفة جامعة522.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيحبيب هادي حامد ضحى3022272042089084

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيحمود كامل برزان علي3023252041045106

العلوم كلية/الكوفة جامعة519.0المختلطة الطف ثانويةاحيائيحميد مرزه محمد عباس3024232041177016

العلوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعباس نعمه محمد اسماء3025252042096032

العلوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات الكفاح ثانويةاحيائيمطر رزاق احمد حنين3026232042113024
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العلوم كلية/الكوفة جامعة518.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيجاسم كامل محمد ازهار3027252042095005

العلوم كلية/الكوفة جامعة516.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعباس طاهر اسير زينب3028252042062661

العلوم كلية/الكوفة جامعة516.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيمزعل علي أيثار تبارك3029252042084145

العلوم كلية/الكوفة جامعة515.0للبنات الصدر امنة اعداديهاحيائيجواد كاظم نزار دعاء3030252042082016

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةاحيائيمحمد احمد محمد رقية3031252042063017

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيجابر المنعم عبد معطي زينب3032272042094039

العلوم كلية/الكوفة جامعة512.0للبنات الحرية شمس اعداديةاحيائيمنسي علي محمد غدير3033252042094057

العلوم كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمحسن حسن قاسم بهاء3034252041031094

العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين الكفل اعداديةاحيائيصكبان مردان مهدي صالح3035232041032036

العلوم كلية/الكوفة جامعة500.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيخليل رزاق حامد هللا عبد3036252041205109

العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجاسم حسن حيدر نور3037252042100505

العلوم كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيرضا حسن مهدي زينب3038252042056173

العلوم كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات الكفاح ثانويةاحيائيعليوي كاظم حيدر مسار3039232042113075

العلوم كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيلفته جبار عبد ابرار3040292042056007

العلوم كلية/الكوفة جامعة488.0الخارجياتاحيائيعباس راضي قاسم حوراء3041252042401050

العلوم كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيسعدون حسين عالوي رقيه3042252042096179

العلوم كلية/الكوفة جامعة486.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحسين علي سعد زينب3043252042056157

العلوم كلية/الكوفة جامعة485.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيعبد هللا عبد حسن نرجس3044252042193149

العلوم كلية/الكوفة جامعة484.0خارجيوناحيائيعبد احمد خالد محمد3045192041400035

العلوم كلية/الكوفة جامعة530.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيالزهره عبد سالم عقيل سالم3046162051301041

العلوم كلية/الكوفة جامعة487.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيجازع الزهره عبد حافظ فايز3047162051301064

العلوم كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيضيدان جبار حسن الفقار ذو3048282051011041

العلوم كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المسائية غماس ثانويةتطبيقيعبيس عيدان غويلي منذر3049242051201070

العلوم كلية/الكوفة جامعة479.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةتطبيقيعلي عبد الحر عبد صالح علي3050252051207032

العلوم كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيهادي حيدر فاضل زينب3051242052114018

العلوم كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيجياد عبد رياح حسين3052232051257032

العلوم كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيطعيمة داود خالد محمد3053282051011104

العلوم كلية/الكوفة جامعة475.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيرومي راشد هاتف أمجد3054222051010079

العلوم كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين المشرح اعداديةتطبيقيخلف لوتي عوده محمد3055282051018082

العلوم كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيساجت مجهول فاهم حسنين3056242051062024

العلوم كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين االبراج اعداديةتطبيقيالرضا عبد محمد جاسم حسن3057252051027004

العلوم كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين الكفل اعداديةتطبيقيايوب عبد شمران سعد حيدر3058232051032011

العلوم كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةتطبيقينجم عليوي محمد رسل3059242052144001

العلوم كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات االشراق ثانويةتطبيقيعزوز عبيد محسن فاطمة3060252052195018
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العلوم كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات المسيب اعداديةتطبيقيعلي الساده عبد مؤيد ضحى3061232052117028

العلوم كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين االخاء اعداديةتطبيقيظاهر هللا عبد عطيه محمد3062222051037020

العلوم كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات دمشق اعداديةتطبيقيحمد منديل حسن ايالف3063242052121007

العلوم كلية/الكوفة جامعة429.0للبنين االهلية القمة ثانويةتطبيقياحمد ستار حيدر كرار3064252051200018

العلوم كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين الطبري اعداديةتطبيقيعلي عبد منيجل علي حسين3065232051061006

العلوم كلية/الكوفة جامعة421.0للبنين الحرمين بين ثانويةتطبيقييونس مسلم شهاب حافظ3066252051046004

العلوم كلية/الكوفة جامعة418.0للبنات الرملة ثانويةتطبيقيجدوع برهان قائد ايات3067252052061002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة424.7المتميزين ثانويةاحيائيحسين سامي فالح حسن3068252041035009

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة392.0للبنين الدورة ثانويةتطبيقيالحسين عبد محمد جاسم سند3069162051101002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين الناصرية اعداديةتطبيقيمهلهل عوض االمير عبد محمد3070222051001059

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة370.0للبنين  الكرمة اعداديةتطبيقيوهيب حسن مالح مرتجى3071222051039066

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيكاظم يحيى كاظم ياسر3072252051007201

القانون كلية/الكوفة جامعة406.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيفليفل جسب علي حسين3073252021024100

القانون كلية/الكوفة جامعة390.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيحسن علي تميم حسن3074252021004009

القانون كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين المسائية الكرار ثانويةادبيجدوع جاسم ناظم جاسم3075252021163007

القانون كلية/الكوفة جامعة387.0للبنين اتى هل اعداديةادبيخزيم صحيو الكاظم عبد احسان3076252021203001

القانون كلية/الكوفة جامعة386.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيكاظم حسين علي عبد محسن3077252021154025

القانون كلية/الكوفة جامعة383.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيعطية محمد وفي عباس3078252021012111

القانون كلية/الكوفة جامعة381.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةادبيغضبان حمود فارس مسلم3079252021044041

القانون كلية/الكوفة جامعة379.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيمطر رميض كريم علي3080252021024195

القانون كلية/الكوفة جامعة374.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيلفته مسافر ناجح علي3081252021012141

القانون كلية/الكوفة جامعة373.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةادبيسكر وحيد سعد علي3082252021038013

القانون كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيعلي مطرود علي محمد ياسمين3083252042170715

القانون كلية/الكوفة جامعة403.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيالحسين عبد علي وسام سلطان3084252051007087

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة409.0للبنات فلسطين اعداديةادبيحمد كاظم علي فاطم3085292022050092

التمريض كلية/الكوفة جامعة660.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةاحيائيناهي كريكر سلمان محمد3086251941122107

التمريض كلية/الكوفة جامعة577.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحافظ ياسر علي امير3087252041044058

التمريض كلية/الكوفة جامعة572.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائينعمه جابر حسين مصطفى3088272041154180

التمريض كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائينور عزيز هاشم زهراء3089252042059438

التمريض كلية/الكوفة جامعة569.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيمحمد محسن رضا محمد3090252041009250

التمريض كلية/الكوفة جامعة566.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحميد ناظم محمد مريم3091252042056298

التمريض كلية/الكوفة جامعة565.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعباس فاضل رضا حسنين3092252041044097

التمريض كلية/الكوفة جامعة561.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائينصيف العباس عبد محمد سجى3093252042062802

الزراعة كلية/الكوفة جامعة384.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيهاني كاظم مكي مؤمل3094252041150286
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الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0الخارجياتاحيائيراجي جبير عبدالحسين زينب3095252042401103

اللغات كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيمحسن شهاب عيسى سبأ3096252022096036

اللغات كلية/الكوفة جامعة462.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيهادي جابر تحسين هديل3097252022096070

اللغات كلية/الكوفة جامعة429.0للبنين االهلية النجوم ثانويةادبينصيف جبار احمد مصطفى3098252021019020

اللغات كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين المصطفى اعداديةادبيحسين حسن صالح مؤمل3099242021017057

اللغات كلية/الكوفة جامعة418.0للبنات االهلية براثا ثانويةادبيمتعب حاكم فيصل شهد3100252022108002

اللغات كلية/الكوفة جامعة411.0للبنات البتول ثانويةادبيكاطع حمزه احمد فاطمه3101242022140033

اللغات كلية/الكوفة جامعة404.0للبنات الفرح اعداديةادبيعطيه نجم عادل أيمان3102142022125001

اللغات كلية/الكوفة جامعة399.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةادبيمهدي صالح علي حسين3103272021006015

اللغات كلية/الكوفة جامعة393.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيعلي كاظم رائد حسين محمد3104142021201218

اللغات كلية/الكوفة جامعة389.0للبنات المعرفة اعداديةادبياحمد خيون سالم زهراء3105162022175014

اللغات كلية/الكوفة جامعة389.0للبنات االسراء ثانويةادبيكريم نعمه سعد ايات3106252022088001

اللغات كلية/الكوفة جامعة383.0للبنات االقصى المسجد ثانويةادبيمزعل جاسم صباح مريم3107252022190020

اللغات كلية/الكوفة جامعة382.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةادبيفرهود عبد راضي تبارك3108242022112007

اللغات كلية/الكوفة جامعة379.0للبنات الحرية شمس اعداديةادبيغني هاتف سالم غدير3109252022094021

اللغات كلية/الكوفة جامعة376.0للبنين الشهداء اعداديةادبيشريف حساني اسعد مرتضى3110162021015049

اللغات كلية/الكوفة جامعة374.0للبنين االهلية ايليا ثانويةادبيحسن خضير حسن مهتدى3111252021039008

اللغات كلية/الكوفة جامعة371.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيشكاري وليد علي براء3112252022086027

اللغات كلية/الكوفة جامعة370.0للبنات االمير اعداديةادبيحسن وناس الباقي عبد ايات3113252022083002

اللغات كلية/الكوفة جامعة368.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيالحسين عبد هادي محمد بنين3114252022078020

اللغات كلية/الكوفة جامعة368.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيرهيف خلف محمد حسن3115222021048008

اللغات كلية/الكوفة جامعة366.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيمحمد رزاق قاسم اثير3116252021024009

اللغات كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين المحاويل اعداديةادبيحسين مخيف حسين علي3117232021008063

اللغات كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبينادر الزهره عبد حبيب ميثم3118252021024332

اللغات كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةادبيخليل جبوري محمد زينب3119252022197003

اللغات كلية/الكوفة جامعة362.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيالمهدي عبد سلمان حيدر سجاد3120252021012093

اللغات كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيهاشم جابر هاشم رقيه3121252042170252

اللغات كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيناصر سلمان سامي دعاء3122252042059300

اللغات كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيمحمود صاحب حيدر الزهراء فاطمة3123252042194035

اللغات كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةاحيائيعباس تركي دوحي شهد3124252042057027

اللغات كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيهالل فخري شهيد فاطمه3125232042087273

اللغات كلية/الكوفة جامعة383.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيالحميد عبد سالم محمد سالم علي3126252051008090

اللغات كلية/الكوفة جامعة380.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةتطبيقيكريم حسين علي منتظر3127272051045109

اللغات كلية/الكوفة جامعة377.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقيمدك حميد ادريس منتظر3128222051310216
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة412.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةادبينعمه غازي فاضل محمد3129252021045024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةادبيكريم طالب فائز المصطفى نور3130252021151077

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة370.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةادبيابراهيم هالل االمير عبد معالي3131242022220093

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة368.0للبنين المسائية القدس ثانويةادبيمحمد الرضا عبد حيدر امير3132252021152013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين االنام سيد اعداديةادبياحمد كاظم فاضل مؤمل3133252021025046

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةادبيخضير عباس حسن امير3134152021011006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات الجزائر اعداديةادبيمهدي صالح فائز نور3135252022091061

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيعبد كريم جابر حسام3136252041008032

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة393.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائيدرويش عزيز الحليم عبد مصطفى3137252041034054

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة373.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيعطيه هادي خالد زينب3138252042087039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة371.0الخارجياتاحيائيعيسى مالك جاسم بنين3139252042401025

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالحسن عبد شهيد اثير زينب3140252042096257

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائيهادي جاسم عمران علي3141112041209041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيحميد العال عبد محمد موسى3142242041008126

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة382.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيبراز عمران رعد الفضل ابا3143252051153001

التربية كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات اليقظة اعداديةادبينصيف حسين محمد االء3144252022194002

التربية كلية/الكوفة جامعة537.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةادبيطالل الحسن عبد جاسم زينب3145252022063013

التربية كلية/الكوفة جامعة527.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيعبد حسن احمد ايناس3146252022086024

التربية كلية/الكوفة جامعة525.0للبنات صنعاء اعداديةادبيصالح عبيس حسون مريم3147252022075055

التربية كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات االسراء ثانويةادبيمحسن محمد كريم هدى3148252022088032

التربية كلية/الكوفة جامعة519.0للبنات الزهراء اعداديةادبيحسين نوماس رياض غفران3149252022093040

التربية كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين  الحيرة اعداديةادبيعلوان الحسين عبد عواد سجاد3150252021015014

التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات الفرزدق اعداديةادبيعبود مذير كريم غدير3151252022073035

التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات واسط اعداديةادبيهادي رحيم حازم طيبه3152252022066033

التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيكاظم جبار محمد زينب3153252022096033

التربية كلية/الكوفة جامعة511.0للبنين االنام سيد اعداديةادبيالواحد عبد جبار ستار محمد3154252021025050

التربية كلية/الكوفة جامعة507.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيهاشم الجليل عبد غراف بنين3155252022096014

التربية كلية/الكوفة جامعة502.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيكريم حميد ماجد رقيه3156252022086088

التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات الصباح اعداديةادبيبرهان حسين علي سلوى3157252022064074

التربية كلية/الكوفة جامعة496.0للبنات الزاكيات اعداديةادبيحردان ياسين غازي رباب3158252022071013

التربية كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيطه نور غازي حسين محمد3159252021024244

التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةادبيعباس عزوز هاتف رغد3160252022063009

التربية كلية/الكوفة جامعة493.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيمحمود فاضل عباس زهراء3161252022053037

التربية كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبيعبد موسى حيدر تبارك3162252022085009
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التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات صنعاء اعداديةادبيخشان حسوني محمد خديجة3163252022075017

التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات االكرمين ثانويةادبيكاظم عباس فارس زهراء3164252022081017

التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيراضي هاشم محمد علي3165252021150054

التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين المطلب عبد بن هللا عبد اعداديةادبيعلوان حمد حسين سجاد3166252021212016

التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبيجابر جواد باسم ناديه3167252022085048

التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين المسائية الكفل ثانويةادبيهاشم حميد فاضل عباس3168232021250045

التربية كلية/الكوفة جامعة481.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيمحمد راضي حسن علي3169252021116045

التربية كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةادبيجالب شاكر احمد علياء3170252022097009

التربية كلية/الكوفة جامعة480.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةادبيحسين كاظم قحطان هدير3171252022063028

التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيمهدي جميل خليل مريم3172252022056074

التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةادبيموسى حسين مهدي بنين3173252022095002

التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنات الصباح اعداديةادبيموسى الزهره عبد يوسف هاجر3174252022064107

التربية كلية/الكوفة جامعة471.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيجاسم فليح اموري احمد3175252021012001

التربية كلية/الكوفة جامعة471.0للبنات الكفاح ثانويةادبيعليوي عباس علي منار3176232022113041

التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيعطيه كشكوش قاسم مرتضى3177252021008173

التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات االكرمين ثانويةادبيالشهيد عبد جياد غسان نور3178252022081034

التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيحالوب ناصر عامر سفانه3179252022078080

التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات الكفاح ثانويةادبيعليوي كاظم حسين زينب3180232022113023

التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات الصباح اعداديةادبينعيس غثيث مهول عطاء3181252022064082

التربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيحسن سلمان سعيد محمد مها3182252022096062

التربية كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات األهلية النجوم ثانويةادبيمشير جفات علي مريم3183252022055023

التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات االكرمين ثانويةادبيحسين الكاظم عبد اسعد حنين3184252022081009

التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيشذر عبد علي نور3185252022086229

التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةادبيمحمد كريم فالح اكرم3186252021207003

التربية كلية/الكوفة جامعة447.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد ثانويةادبيحسن كاظم جواد يقين3187252022107045

التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الرملة ثانويةادبيخشان ابراهيم منهل الهدى نور3188252022061052

التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الزهراء اعداديةادبيمرزوق هالل رعد الزهراء نور3189252022093053

التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيحياوي حسين هللا عبد فاطمه3190252022086191

التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةادبيعلي محمد جبار صالح مروة3191252022089051

التربية كلية/الكوفة جامعة441.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةادبيحسين كاظم الحسن عبد بنين3192242022168001

التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيمشكور جاسم محمد مسلم3193252021024298

التربية كلية/الكوفة جامعة439.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيحجيل كريم حسين عقيل3194252021116044

التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيناجي ابراهيم حيدر فرح3195252022078103

التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةادبيطارش جابر ثابت محمد3196252021045021
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التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةادبيعساف ناجي حسن محمد هاجر3197252022057027

التربية كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةادبيجاسم حسن فالح سجى3198252022171043

التربية كلية/الكوفة جامعة431.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيموسىى جواد ميثم حسين3199252021116024

التربية كلية/الكوفة جامعة430.0الخارجياتادبيمحمد الكاظم عبد محمد وديان3200252022401140

التربية كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةادبيراضي جبار منصور نبأ3201252022095011

التربية كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات الصباح اعداديةادبيخليل جابر سعد سجى3202252022064073

التربية كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيجعفر حاتم طالب ميثم3203252021024333

التربية كلية/الكوفة جامعة425.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيمحمد جاسم حيدر زهراء3204252022193054

التربية كلية/الكوفة جامعة423.0المختلطة تبارك ثانويةادبيالزهرة عبد يحيى محمد مصطفى3205252021115019

التربية كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين المسائية الكرار ثانويةادبيهللا مال خالد طالب علي3206252021163030

التربية كلية/الكوفة جامعة417.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةادبيجواد حسين حميد حسن3207252021045005

التربية كلية/الكوفة جامعة394.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيخواف الزهره عبد شاكر نزار3208252021154035

التربية كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين المطيري جاسم الشيخ ثانويةاحيائيمهدي ابراهيم خليل عباس3209272041033016

التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيحسين حمزه ظاهر فاطمه3210252042086117

التربية كلية/الكوفة جامعة487.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحميد سعدون حميد فاطمه3211252042170490

التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحمد هادي حيدر بنين3212252042084124

التربية كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيماضي دوهان شالكة غفران3213252042193125

التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيخريبط محمد حامد االء3214252042193015

التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيهادي رحيم شاكر حسين3215252041014035

التربية كلية/الكوفة جامعة474.0للبنين الشيعي للوقف (ع) الكعبة وليد ثانويةاحيائيعباس فاضل حسين علي محمد3216252041033024

التربية كلية/الكوفة جامعة470.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعلوان مجبل مرتضى آيات3217252042084021

التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائينايف عداي حسن مصطفى3218252041150399

التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيبجاي كدر فاخر رباب3219252042109021

التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيعطشان عذاب فاضل روان3220242042100060

التربية كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيساجت زيد عبد جميل رغده3221252042095040

التربية كلية/الكوفة جامعة459.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجبار يوسف محمد مريم3222252042059750

التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيجابر رحيم حمزه حوراء3223252042193046

التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةاحيائيحمادي جبار االمير عبد احمد3224252041020005

التربية كلية/الكوفة جامعة455.0المختلطة علي بن زيد اعداديةاحيائيعلي عبد كاظم حميد رانيه3225252042113009

التربية كلية/الكوفة جامعة448.0الخارجيوناحيائيمحمد حسن فالح امير3226252041400023

التربية كلية/الكوفة جامعة448.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيعاجل جابر حسين مختار3227252041209045

التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحسن جبر رحيم هللا عبد3228252041001157

التربية كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيعلي عبيس يوسف زهراء3229252042102023

التربية كلية/الكوفة جامعة483.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيكويم كامل فاهم مهدي3230162051038151
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التربية كلية/الكوفة جامعة466.0للبنين الحرمين بين ثانويةتطبيقيجوحي لويج عقيل مسلم3231252051046027

التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات االهلية الثقة ثانويةتطبيقيخنجر مطير علي زهراء3232242052081007

التربية كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةتطبيقيرجاب مدلول سالم اكرم3233252051207002

التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيبدعان محمد عقيل هللا عبد3234252051007100

التربية كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةتطبيقيعلي محمد هاشم محمد هاشم3235252051010056

التربية كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقياالمير عبد مزهر حسين مصطفى3236252051153114

التربية كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين ميسان اعداديةتطبيقيسلمان موسى سعيد عمار3237251951011025

التربية كلية/الكوفة جامعة420.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيشنان شريب محمد حسن3238252051150046

التربية كلية/الكوفة جامعة417.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيعليوي غافل فريد هدى3239242052220237

التربية كلية/الكوفة جامعة416.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقينوري كريم اياد حيدر3240232051007041

التربية كلية/الكوفة جامعة403.0للبنين المسائية القدس ثانويةتطبيقيفياض علي محسن ستار3241252051152033

التربية كلية/الكوفة جامعة395.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيمتعب حميد جاسم صابرين3242252052170129

التربية كلية/الكوفة جامعة394.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيسليم عبود حمودي بنين3243252052056017

التربية كلية/الكوفة جامعة387.0للبنين الحرمين بين ثانويةتطبيقيحسوني الزهره عبد خالد امير3244252051046002

التربية كلية/الكوفة جامعة374.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقياالمير عبد صاحب جعفر صادق محمد3245252051157090

التربية كلية/الكوفة جامعة373.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيحمزه علي حيدر سجاد3246252051153149

التربية كلية/الكوفة جامعة368.0للبنين االهلية النخبة ثانويةتطبيقيمحمد جاسم محمد عبدهللا3247162051126022

التربية كلية/الكوفة جامعة366.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيسعيد رؤوف احمد سلطان3248252051150095

التربية كلية/الكوفة جامعة365.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيرشيد حمدان الرضا عبد مهيمن3249252051150225

التربية كلية/الكوفة جامعة362.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقيكريم مكي رضا جواد محمد3250272051001113

التربية كلية/الكوفة جامعة362.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيمسلم الخالق عبد الرضا عبد سلمان3251252051150096

التربية كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةتطبيقيعلي عبد صافي جواد حمد3252252051207013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة526.0الخارجياتادبيعبيد نوري عباس كريمه3253252022401109

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة509.0للبنات االهلية االوائل ثانويةادبيهادي شهيد صادق فاطمه3254242022191007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة503.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبينادر الزهره عبد حبيب مريم3255252022085045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة491.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيعبد موسى كريم زينه3256252022193078

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيخطار كاظم صادق حوراء3257252022096020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة485.0الخارجياتادبيالحسن عبد علي عباس مروه3258252022401113

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة477.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيعلوان عبود سعد رجاء3259252022193037

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيحسن نصر حسن نبأ3260252022056082

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة461.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيابراهيم هللا عبد سعيد زينب3261252022116024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيجبر الحسن عبد محمد مروه3262252022170086

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات الفرزدق اعداديةادبيحسين مزهر محمد زينب3263252022073028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة452.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيدرويش سعيد علي هدير3264252022053103
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات الجزائر اعداديةادبيخلف حسن خلف ايه3265252022091008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةادبينجم الخضر عبد ياس زهراء3266252022109007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات الوند ثانويةادبيمزعل الخضر عبد سعد رقيه3267272022090013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة442.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيدلي حمدي اسعد دعاء3268252022116014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيزباله الحسين عبد عباس نور3269252022096067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةادبيحسين رحيم احسان نور3270252022097013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيمهدي حسن محمد زمان زينب3271252022086121

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة431.0المختلطة االزهر ثانويةادبيضمد هادي صباح خديجه3272241922162005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة426.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيظباح كاظم جليل بنين3273252022053014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة421.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيلفته رضا احمد رسل3274252022193038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة409.0للبنات الصباح اعداديةادبيمحمود محسن عادل عال3275252022064084

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة405.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيمسلم اياد فالح فاتن3276252022086179

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة401.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيمزهر نعمه حسين رقيه3277252022116016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة399.0المختلطة تبارك ثانويةادبيعبيد محسن محمد نبأ3278252022115010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة389.0للبنات الدر شجرة  اعداديةادبيمحسن فاهم نصير سارة3279252022080067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة385.0للبنات االهلية عقيل ابن ثانويةادبياميشي رهيف حمزه آسيا3280242022144001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة383.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبيحمد جبار كريم فاطمه3281252022085042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة376.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةادبيحسين مناف عبد عدنان نور3282252022089062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة375.0للبنات اليقظة اعداديةادبيجابر داخل قاسم فاطمه3283252022194031

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة373.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةادبيحمادي غزاي جابر ايات3284232022304002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة371.0للبنات الرملة ثانويةادبيعبد الحسن عبد عباس انوار3285252022061009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة365.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيحمزه الرضا عبد علي نور3286252022056091

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات الزهراء اعداديةادبيحمزة االمير عبد جعفر بلقيس3287252022093007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة361.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةادبيحسين كريم مالك عهد3288242022142011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة489.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمحمد جاسم اياد زهراء3289252042170269

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيسلمان كاظم فاضل تبارك3290252042097035

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات الزاكيات اعداديةاحيائينزال خميس عصام زهراء3291252042071028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيمنسي شلغم عمار ميالد3292242042100141

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة430.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيحمد حسين محمد بنين3293232042086038

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة422.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحساني مهدي محمد نرجس3294252042056324

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة416.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيتمل هنين كريم حوراء3295252042170180

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة412.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمجول جياد مجبل حوراء3296242042134056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة411.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيالحسين عبد علي حيدر هاجر3297252042087088

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة410.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيغيدان الحمزه عبد نهاد فاطمه3298242042080106
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة410.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيعبد عباس ثامر رسل3299252042116029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة410.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيعلوان شهاب حماد ميس3300232042119114

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة409.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمحمد مهدي صالح زينب3301252042170350

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة408.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحوار هللا عبد نايف فاطمه3302252042056267

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة404.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيرحيم كاظم عماد بسمله3303252042097020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة401.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيحسين ضيغم منصور ساره3304272042058205

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة398.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيهللا عبد كاظم صباح عذراء3305272042069070

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة396.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيخطار تمكين عدنان انتظار3306252042170048

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة395.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعناد عطيه مهدي حنين3307252042059255

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة394.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيالشهيد عبد طالب علي كوثر3308252042095105

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة394.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيحسين علي عقيل بنين3309252042194008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة393.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيغازي الكاظم عبد علي فاطمه3310242042220645

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة391.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيهاشم شريف ضياء سرى3311252042059541

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة385.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيسلمان عبد صباح تبارك3312252042193040

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة385.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيعيسى عليوي هادي نرجس3313252042193152

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة383.0للبنات األهلية النجوم ثانويةاحيائيعبود علي مهدي زينب3314252042055054

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة406.0للبنات االهلية براثا ثانويةتطبيقيحميد سعدون حميد مريم3315252052108024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة376.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيالحسين عبد فرحان مسلم فاطمه3316242052220192

اآلداب كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةادبيعبد صلف نبيل علي3317252021044032

اآلداب كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات النور ثانويةادبيعاشور لفته حمزه غدير3318292022093104

اآلداب كلية/الكوفة جامعة380.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيياسين نور مؤيد ورود3319252022078135

اآلداب كلية/الكوفة جامعة369.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيهالل مجبل علي رقيه3320252022078047

اآلداب كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات الزهراء اعداديةادبيحسين محمد االمير عبد ايات3321252022093005

اآلداب كلية/الكوفة جامعة363.0للبنين المناذرة ثانويةادبيعطيه تركي معين هللا عبد3322252021017018

اآلداب كلية/الكوفة جامعة360.0المختلطة تبارك ثانويةادبيعطيه تركي علي عبد مسلم3323252021115018

اآلداب كلية/الكوفة جامعة360.0الخارجيونادبيالحسين عبد صاحب صالح محمد3324252021400096

اآلداب كلية/الكوفة جامعة433.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيشاكر رسول ماجد زينب3325252042062739

اآلداب كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجابر ياسر هادي هديل3326252042170690

اآلداب كلية/الكوفة جامعة394.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةتطبيقيجواد محمد الحسن عبد حسام احمد3327252051024002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة375.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيتومايه عبد محمد ميثم3328252051153124

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات القبلتين ثانويةادبيهمريع غزاز سماح سهام3329292022073026

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة423.0المختلطة علي بن زيد اعداديةادبيمحمد علي جعفر علي3330252021113021

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة391.0للبنين المسائية الفجر ثانويةادبيمريهج معيبد كاظم جواد3331222021309006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة379.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةادبيمحمد محمود محمد اماني3332252022096008
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة373.0للبنين االعتماد اعداديةادبيعبيد عباس حسين وسام3333292021010149

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة365.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيموسى جاسم حسن زينب3334252022086118

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيحميد مطشر مهدي حسنين3335142021008016

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة395.0للبنين المسائية الفجر ثانويةاحيائيفريح والي نوري صادق3336222041309017

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة389.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجواد هادي هاني وفاء3337252042170714

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة382.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةاحيائيمحمد علوان حسن عباس3338232041168014

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة379.0للبنات الصباح اعداديةاحيائيالحسن عبد كامل حسين بنين3339252042064013

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة397.0للبنين العمارة اعداديةتطبيقيشرهان حسن هيثم رسول3340282051006053

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة367.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةتطبيقيعصواد شالكه حليم حسين3341252051116010

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيمجيد جواد محمد فراس امير3342252051044010

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين المسائية غماس ثانويةتطبيقيناصر محمد دوهان حسين3343242051201021

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة385.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعبد حسن حامد زهراء3344252042059367

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة367.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهادي صالح رباح ربى3345252042062375

الفقه كلية/الكوفة جامعة366.0الخارجيونتطبيقيهدهود والي صالح محمد3346222051400086

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة369.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةاحيائيجبر كريم سوادي علي3347252041122091

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة368.0الشيعي الوقف-  للبنين الحسين سفير ثانويةاحيائيناجي حسين مهند جعفر3348252041215008

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة365.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيجبار هللا عبد حسين ياسر3349252041045197

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة362.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعلي عبد نعمان صالح زهراء3350252042059397

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة362.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيحسون هريس كاظم امير3351242041062017

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة361.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيناصر حسن رائد فاطمة3352252042170495

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة361.0للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيكاظم مهدي صالح فاطمه3353272042093090

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة363.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيحسين علوان عباس ايهم3354252051009010

الطب كلية/تكريت جامعة595.0للبنين النبوية البعثة اعداديةاحيائيمطلك محمد ايوب اسامه3355212041028004

الطب كلية/تكريت جامعة594.0للبنات االهلية الريادة ثانويةاحيائيجمعه شده سعيد طيبه3356182042397006

الطب كلية/تكريت جامعة593.0للبنين الوطن اعداديةاحيائيياسين طه الباسط عبد عمر3357182041029020

الطب كلية/تكريت جامعة591.3للمتميزات تكريت ثانويةاحيائيعلي عذاب حامد رانيا3358182042178001

الطب كلية/تكريت جامعة590.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيمحمد جاسم كريم عائشة3359182042182077

الطب كلية/تكريت جامعة590.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائيحوران رشيد حميد الرزاق عبد3360202041048087

الطب كلية/تكريت جامعة590.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائينصيف خطاب غالب سفانه3361182042237043

الطب كلية/تكريت جامعة590.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيمجيد الدين نجم الدين صالح ديالن3362202041302051

الطب كلية/تكريت جامعة590.0للبنات السعادة ثانويةاحيائيسعود احمد ابراهيم االء3363182042234005

الطب كلية/تكريت جامعة589.0للبنين  الرواد اعداديهاحيائيصغير نجم جواد محمد3364202041022103

الطب كلية/تكريت جامعة589.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائيعبود علي سعد عبود3365182041146024

الطب كلية/تكريت جامعة589.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيعلوان اسهيل قيس مريم3366102042115130
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الطب كلية/تكريت جامعة589.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيحبيب عباس محمود مريم3367212042294181

الطب كلية/تكريت جامعة589.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائياسماعيل موسى المطلب عبد فاطمة3368212042294160

الطب كلية/تكريت جامعة589.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيحمزه حمود مبدر استبرق3369142042067005

الطب كلية/تكريت جامعة589.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيعلي حسين لطيف عباس3370212041033049

الطب كلية/تكريت جامعة589.0للبنين بلد اعداديةاحيائيحسن مسلم علي حسن3371182041006035

الطب كلية/تكريت جامعة588.9الحارثية-المتميزين ثانويةاحيائيجوده حسام ليث العابدين زين3372102041028074

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنات جمانة ثانويةاحيائيسبع عريبي عالء سارة3373212042095029

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنات المروة ثانويةاحيائيمنديل شعبان عمار صفا3374212042158031

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيعلي محمد بشير عمر3375212041013099

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيحمادي ابراهيم سعيد يوسف3376212041033127

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنين بلد اعداديةاحيائياحمد طاهر يحي ناظر3377182041006171

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةاحيائيجاري مطشر سعيد صبا3378212042173029

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيعوده هندي المنعم عبد طاهر3379212041007059

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةاحيائيبيجان حسن محمد بناز3380322042029013

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةاحيائيياس احمد فاضل حسين3381182041141029

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيعلي عودة حميد فهد3382102041026191

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيشاكر الغفور عبد احمد الهام3383112042074006

الطب كلية/تكريت جامعة588.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيحبيب ابراهيم هذال رحمه3384182042144011

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيبكر احمد ناذر صفا3385212042090116

الطب كلية/تكريت جامعة588.0للبنين بلد اعداديةاحيائيعطيه هادي حسن هادي3386182041006174

الطب كلية/تكريت جامعة587.2للبنات الحريري اعداديةاحيائيطه سلمان مهند شهد3387132042117173

الطب كلية/تكريت جامعة587.0للبنين االهلية الفردوس ثانويةاحيائيمجيد ضامن سالم احمد3388172041229001

الطب كلية/تكريت جامعة587.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيسمير رزوقي جمال براق3389182042237016

االسنان طب كلية/تكريت جامعة586.0للبنين االهلية الخطيب ثانويةاحيائياحمد عزت اركان تاج3390182041119016

االسنان طب كلية/تكريت جامعة586.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائياحمد محمود ضرغام غاده3391212042094108

االسنان طب كلية/تكريت جامعة585.0للبنات السالم دار ثانويةاحيائيحامد فرحان محمد عائشة3392182042209017

االسنان طب كلية/تكريت جامعة585.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائيمغير كريم خميس فاطمة3393182042186050

االسنان طب كلية/تكريت جامعة585.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائياسماعيل عيسى محمد نبأ3394212042094129

االسنان طب كلية/تكريت جامعة585.0للبنين االصمعي ثانويةاحيائيمحمد علي محمد هللا عبد3395182041109006

االسنان طب كلية/تكريت جامعة585.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيحسين علي الرحمن عبد فاطمه3396212042091132

االسنان طب كلية/تكريت جامعة585.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيفياض خليفه قيس العزيز عبد3397122041020075

االسنان طب كلية/تكريت جامعة585.0للبنات المودة ثانويةاحيائيهادي عبدالرزاق غيث شمس3398212042132034

االسنان طب كلية/تكريت جامعة585.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيعبد عباس خالد هيلين3399122042020111

االسنان طب كلية/تكريت جامعة584.9للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيمحمد عباس عماد رفل3400132042121075
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االسنان طب كلية/تكريت جامعة584.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيمجول فتحي علي بدور3401172042281020

االسنان طب كلية/تكريت جامعة584.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيجاسم حسين فاضل هللا عبد3402182041354074

االسنان طب كلية/تكريت جامعة584.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائياحمد نجم حسن يوسف3403172041351922

االسنان طب كلية/تكريت جامعة584.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةاحيائيمناوي محمد احمد فهر3404172041104062

االسنان طب كلية/تكريت جامعة584.0للنازحات للبنات التقدم ثانويةاحيائيشكور مرشد طارق هند3405202042170017

الصيدلة كلية/تكريت جامعة591.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيعطيه شعبان خميس احمد3406182041045004

الصيدلة كلية/تكريت جامعة590.0المختلطة النهروان ثانويةاحيائيسلمان داود طالل مازن3407212041213009

الصيدلة كلية/تكريت جامعة588.0للبنين تلكيف  اعداديةاحيائيحسين صالح بشار سيف3408172041084028

الصيدلة كلية/تكريت جامعة588.0للبنين االمجاد اعداديةاحيائياسود احمد شهاب طه3409172041026069

الصيدلة كلية/تكريت جامعة588.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيهللا عبد صالح محمد الهام زينب3410202042334132

الصيدلة كلية/تكريت جامعة588.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيحردان جياد حميد هللا عبد3411182041151038

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.8للبنات الحريه ثانويةاحيائيسلمان مهدي نعيم بان3412212042143009

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائيسلمان حسين علي سياله3413172042249065

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيحسين نجم علوان طه3414182041140012

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيميرزا حميد مولود افان3415212042290010

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائياحمد خضر محمد الكريم عبد3416172041350200

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيالرحمن عبد طارق زهير الرحمن عبد3417172041351371

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيعيسى ابراهيم خليل بنين3418202042139028

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيجاسم محمد الرزاق عبد شهد3419172042280084

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنين خلدون ابن ثانويةاحيائيمحمود شكر عمر الرحمن عبد3420182041009031

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيطه حسام انس سميه3421182042227033

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيتاج علي حسين شيماء3422182042205080

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيعلي حسين موسى ابراهيم3423212041034003

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيرشيد يونس اياد زينب3424172042231151

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائياحمد رشيد محمد ميسم3425172042244091

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات نيسان 9 ثانويةاحيائيشوان عجاج زيدان افنان3426202042101008

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنات سارة ثانويةاحيائيصفر حسن سامي هدى3427212042123055

الصيدلة كلية/تكريت جامعة587.0للبنين النموذجية التحرير ثانويةاحيائيعلي عبد ياسين طارق بكر ابو3428322041010001

الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.5الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائيعلي تايه عمر زينب3429102042100056

الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.1االولى المتميزات ثانويةاحيائيجاسم احمد محمد مريم3430172042233111

الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.0للبنات بكر ابي بنت اسماء اعداديةاحيائيحمدون احمد محمد اسماء3431202042121004

الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيصادق مهدي صالح مؤمن3432202041390068

الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.0للبنات الشرقاط اعداديةاحيائيعيسى احمد حسام هاله3433182042163054

الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.0للبنين االهلية االوائل ثانويةاحيائيهللا مال خيري محمد غيث3434172041186071
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الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاحيائياسماعيل محمد فاخر فنار3435172042300054

الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيمحمد سلطان حازم أسل3436212042098002

الصيدلة كلية/تكريت جامعة586.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيعمر صبحي أحمد منار3437202042132045

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة476.0للبنين القبس اعداديةتطبيقيفرحان حسن ياسر صبار3438182051131008

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة473.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةتطبيقيمحمد علي حسين علي3439202051059011

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة469.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيحمادي سلمان اسماعيل حذيفة3440192051011018

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة466.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيعواد عبد موفق هللا عبد3441102051019063

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة463.0للبنين عنة اعداديةتطبيقياللطيف عبد ياسين حسام مهند3442192051021032

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة االهلية المعرفة كنوز ثانويةتطبيقياحمد ياسين مجيد هارون3443182051160017

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة460.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيثامر عناد فالح االمين محمد3444192051013047

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة458.0للبنات عشتار ثانويةتطبيقييوسف يعقوب رائد فرح3445202052142005

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة432.0للبنين االهلية الخالدون ثانويةتطبيقيجليوي فاضل اللطيف عبد جراح3446162051409002

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيكاظم الحمزه عبد سعد مصطفى3447272051154246

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين االهلية االندلس ثانويةتطبيقيجاسم خالد هشام احمد3448162051063003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة501.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيعالوي صالح عادل منار3449182042189033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة494.0للبنات المرجان ثانويةاحيائيعزيز كوان عامر نبراس3450182042262025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة479.0للبنين االهلية النور ثانويةاحيائيسعيد صلبي فاضل الكريم عبد3451182041137012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة424.0للبنين االهلية الموعود ثانويةتطبيقيهللا عبد محمد حسين علي3452222051357007

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة572.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيحميد سعيد هشام أيات3453182042242018

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة545.0للبنات العلم ثانويةاحيائيمحجوب محمد نبهان سارة3454182042170047

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة544.0للبنات الدور ثانويةاحيائيابراهيم جمعه عامر فرقان3455182042161055

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة414.0المختلطة الملوية اعداديةتطبيقيحسين علي غسان مصطفى3456182051095016

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة412.0اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةتطبيقيزينل علي حسين علي3457202051002021

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة411.0للبنات االهلية الشرقية دار ثانويةتطبيقيهللا عبد ريكان رائد مريم3458172052327002

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة410.0للبنين الفرقان إعداديةتطبيقيحميد ياسين نصير ياسين3459182051021031

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة409.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيظاهر حمد أمين زياد3460182051089019

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة404.0للبنين الكسك ثانويةتطبيقيعباس جاسم محمد محمود3461172051116018

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة401.0للبنين المغيرة اعداديةتطبيقيهللا عبد محمد حسين علي3462182051086019

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة462.0المختلطة الرافدين ثانويةاحيائيعبيد شبيب عباس حيدر3463162041300009

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة416.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيكاظم حبيب قاسم محمد3464182051085038

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة411.0للبنين المغيرة اعداديةتطبيقيالقادر عبد صبحي الوهاب عبد مهيمن3465182051086025

والغاز النفط تكرير قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة531.0للبنين  الرواد اعداديهتطبيقيمحمد اسماعيل حسين ايوب3466202051022011

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة513.0للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقياحمد حسن خالد مصطفى3467172051089012

العلوم كلية/تكريت جامعة525.0للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائيحمودي ذنون يونس رغد3468172042268029
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العلوم كلية/تكريت جامعة513.0للبنين االهلية العلم ثانويةاحيائيجدوع كاظم حميد اسراء3469182042136001

العلوم كلية/تكريت جامعة513.0للبنات المرجان ثانويةاحيائيمكراض عودة محمد أيه3470182042262002

العلوم كلية/تكريت جامعة512.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيسليمان سعيد علي نهله3471172042353070

العلوم كلية/تكريت جامعة507.0للبنات البيان اعداديةاحيائياسعد علي حسين طيبه3472182042246022

العلوم كلية/تكريت جامعة505.0للبنات شفق ثانويةاحيائيعزيز حسن صباح إيمان3473202042145003

العلوم كلية/تكريت جامعة505.0للبنين بلد اعداديةاحيائيالواحد عبد الوهاب عبد فؤاد احمد3474182041006008

العلوم كلية/تكريت جامعة502.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيدبو خضر هللا عطا نوال3475172042300069

العلوم كلية/تكريت جامعة495.0للبنين الفرقان إعداديةاحيائيروضان ادهام طارق محمد3476182041021034

العلوم كلية/تكريت جامعة492.0للبنات الحمزة ثانويةاحيائيعوض احمد عوض لمياء3477182042257025

العلوم كلية/تكريت جامعة490.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةاحيائيمحمود يوسف راجي محمد3478202041051024

العلوم كلية/تكريت جامعة485.0للبنين تلعفر اعداديةاحيائيمحمد نور محمد جمال فاروق3479172041118055

العلوم كلية/تكريت جامعة483.0للبنات جوارجرا ثانويةاحيائيعبد اسماعيل محمد ساره3480312042031029

العلوم كلية/تكريت جامعة483.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةاحيائيياسين علوان حسين مريم3481322042066057

العلوم كلية/تكريت جامعة508.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيعلي حسين محمود صالح3482172051350141

العلوم كلية/تكريت جامعة505.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعلي هللا عبد صدام عدي3483172051351392

العلوم كلية/تكريت جامعة493.0للبنات الطالئع اعداديةتطبيقياحمد جاسم علي صفا3484172052294023

العلوم كلية/تكريت جامعة470.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةتطبيقيسبع خميس فاضل علي3485172051359006

العلوم كلية/تكريت جامعة469.0للبنين  الرواد اعداديهتطبيقيهللا عبد نجم غسان وليد3486202051022054

العلوم كلية/تكريت جامعة429.0المختلطة البحتري اعداديةتطبيقيحسان نوري طالل ايالف3487182052048001

العلوم كلية/تكريت جامعة429.0للبنين القبس اعداديةتطبيقيضيف عمر هللا عطا محمد3488182051131023

العلوم كلية/تكريت جامعة418.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيفرحان محمد روكان أمنه3489182052271001

العلوم كلية/تكريت جامعة412.0للبنين االنام سيد اعداديةتطبيقيياسر جبار محمد حسين3490242051039019

العلوم كلية/تكريت جامعة409.0للبنين االمجاد اعداديةتطبيقيعلي حسين حازم محمد3491172051026071

العلوم كلية/تكريت جامعة406.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقيبدر محمد ضياء احمد3492202051003011

العلوم كلية/تكريت جامعة404.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيجمعه علي حيدر جواد محمد3493202051262079

العلوم كلية/تكريت جامعة403.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةتطبيقيزهوان محمود زهير الق3494182052227002

العلوم كلية/تكريت جامعة401.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقينصيف ابراهيم عبد احمد3495202051030006

العلوم كلية/تكريت جامعة395.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةتطبيقيعلي عذاب بدر دعاء3496182052227003

العلوم كلية/تكريت جامعة392.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقيصالح محمد احمد هللا عبد3497202051003041

العلوم كلية/تكريت جامعة388.0للبنين غطفان اعداديةتطبيقيحسين سليمان صالح الهادي عبد3498182051042020

العلوم كلية/تكريت جامعة388.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيرجب هللا خير دريد محمد3499182051029020

العلوم كلية/تكريت جامعة376.0للبنين الدور اعداديةتطبيقياحمد سعدون مشعان معتز3500182051003024

العلوم كلية/تكريت جامعة375.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقيدحام محي محمد تبارك3501202052160003

العلوم كلية/تكريت جامعة374.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيحسون هللا عبد صدام أحمد3502182051089006
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العلوم كلية/تكريت جامعة370.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيشاكر جودت عدنان ياسر3503182051077024

العلوم كلية/تكريت جامعة370.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةتطبيقيمهيري عطيه اليذ امير3504192051356006

العلوم كلية/تكريت جامعة368.0للبنين الشافعي ثانويةتطبيقيمهدي احمد قاسم ليث3505182051132018

العلوم كلية/تكريت جامعة367.0للبنين الجراح عبيدة ابو اعداديةتطبيقيباييز عمر عماد عمر3506182051011015

العلوم كلية/تكريت جامعة364.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةتطبيقيصالح مهدي جبار سعدون3507202051250023

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة387.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيشهاب عباس سعدي مريم3508182052194012

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة369.0للبنات بيجي ثانويةتطبيقياسماعيل احمد خالد تمارا3509182052177006

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة366.0للبنين ديالى اعداديةتطبيقيمحمد حسن محمد علي3510212051012020

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة442.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيحسن الرزاق عبد حسن عمر3511182041123016

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة429.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيرحيم حميد حسين اسراء3512182042210001

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة439.0للبنين القحطانية ثانويةتطبيقيصالح احمد هاشم بالل3513182051123006

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة407.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيحميد محمد هللا عبد صهيب3514182051343017

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة383.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيحسين ذياب زيد اسامه3515182051331003

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيعمر اللطيف عبد خالد اللطيف عبد3516182051003009

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة380.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيمحمود سعدي علي امير3517182051029005

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيعلي هللا خير مخلص احمد3518182051343005

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة372.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيعبد سالم سعد محمد3519182051331024

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة370.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيمصطفى فتحي احمد علي3520172051023048

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة367.0المختلطة البحتري اعداديةتطبيقيفياض احمد قاسم احمد3521182051048002

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة361.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيرحيم خلف موسى هللا عبد3522182051003012

الحقوق كلية/تكريت جامعة412.0للبنات قار ذي ثانويةادبيمهدي صالح العظيم عبد فاطمة3523182022233023

الحقوق كلية/تكريت جامعة403.0للبنين بيجي اعداديةادبييوسف صالح عباس يوسف3524182021007043

الحقوق كلية/تكريت جامعة392.0المختلطة الصديد ثانويةادبيجابر يحيى قصي يحيى3525182021312037

الحقوق كلية/تكريت جامعة392.0للبنين الخضراء ثانويةادبيسلوم نومان عدنان حيدر3526182021050006

الحقوق كلية/تكريت جامعة389.0للبنين الفاروق ثانويةادبيحاجم خليفه حميد عثمان3527182021094017

الحقوق كلية/تكريت جامعة389.0للبنين العربي التراث ثانويةادبيخضير هللا عبد عدنان حمزه3528182021096009

الحقوق كلية/تكريت جامعة389.0للبنين العلم ثانويةادبيالعزيز عبد عفر الرزاق عبد احمد3529182021019007

الحقوق كلية/تكريت جامعة388.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةادبيحسن هللا عبد عباس لؤي3530182021354006

الحقوق كلية/تكريت جامعة386.0للبنين القبس اعداديةادبيصالح تركي ثاير العزيز عبد3531182021131015

الحقوق كلية/تكريت جامعة386.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيعليوي مشرف ثامر ليث3532182021347087

الحقوق كلية/تكريت جامعة385.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيرشاد فؤاد ضاري بارع3533182021333021

الحقوق كلية/تكريت جامعة384.0للبنين غطفان اعداديةادبيحمادي ذيبان مطر الدين عون3534182021042022

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0المسائية بيجي ثانويةادبيحبيب حسين علي والء3535182021332301

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0للبنين المسائية النهضة اعداديةادبيعزاوي خلف رياض وسام3536182021335100

278 من 104 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الفرقان إعداديةادبيصالح محمد عدنان ايوب3537182021021014

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبييوسف علي خلف الرحمن عبد3538182021039020

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيعباس صالح علي احمد3539182021088002

الحقوق كلية/تكريت جامعة381.0للبنين المغيرة اعداديةادبيعلوان فؤاد احمد مصطفى3540182021086038

الحقوق كلية/تكريت جامعة378.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيمحمد جاسم سعد اوس3541182021088004

الحقوق كلية/تكريت جامعة378.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيابراهيم خليل كريم سعد3542182021039015

الحقوق كلية/تكريت جامعة378.0المختلطة الجماهير ثانويةادبييوسف احمد الوهاب عبد احمد3543182021015002

الحقوق كلية/تكريت جامعة377.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيخليل عدنان مروان يوسف3544182021333149

الحقوق كلية/تكريت جامعة376.0للبنين الدور اعداديةادبيامين محمد رياض الحميد عبد3545182021003012

الحقوق كلية/تكريت جامعة375.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيحسين عباس سرمد عباس3546182021347047

الحقوق كلية/تكريت جامعة375.0المسائية بيجي ثانويةادبيهللا عبد صالح حميد مروان3547182021332256

الحقوق كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيعباس شكر عالء مصطفى3548182021343067

الحقوق كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة البروج ثانويةادبيملح سطام ضامن امير3549182021321005

الحقوق كلية/تكريت جامعة373.0للبنين غطفان اعداديةادبيابراهيم محمد موسى احمد3550182021042007

الحقوق كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيمحمود محي حماد مصطفى3551182021343065

الحقوق كلية/تكريت جامعة370.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيغثوان احمد سحاب غيث3552182021088010

الحقوق كلية/تكريت جامعة370.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبياحمد طلب خالد محمد3553182021041052

الحقوق كلية/تكريت جامعة369.0للبنين المغيرة اعداديةادبيسعيد الرزاق عبد هاتف علي3554182021086023

الحقوق كلية/تكريت جامعة369.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبيمجيد محمد عماد سرمد3555182021142010

الحقوق كلية/تكريت جامعة367.0للبنين االمين اعداديةادبيحسن فياض محمد هللا عبد3556182021014013

الحقوق كلية/تكريت جامعة367.0للبنات البيان اعداديةادبيمصلح فيصل غازي سالي3557182022246028

الحقوق كلية/تكريت جامعة366.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيخنفر ياسين يوسف وسام3558182021347112

الحقوق كلية/تكريت جامعة365.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبيمحمود محي هللا عبد الحمزه3559182021142003

الحقوق كلية/تكريت جامعة364.0للبنين العاصفة اعداديةادبيخلف حريد محمد احمد3560182021036004

الحقوق كلية/تكريت جامعة362.0المختلطة الصديد ثانويةادبيمحمود كريم لطيف الرحمن عبد3561182021312016

الحقوق كلية/تكريت جامعة361.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيمحمد جاسم عايد العزيز عبد3562182021091004

الحقوق كلية/تكريت جامعة361.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيعبيد خالد وليد مصطفى3563182021039042

الحقوق كلية/تكريت جامعة360.0المختلطة الرافدين ثانويةادبيسبع مخلف عبد علي3564182021280019

الحقوق كلية/تكريت جامعة464.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيغثوان احمد سحاب احمد3565181941123005

الحقوق كلية/تكريت جامعة422.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيشريف محمد صبري محمد جيهان3566182042361012

الحقوق كلية/تكريت جامعة406.0للبنين الخصم اعداديةاحيائيسليمان دوبان عادل احمد3567182041016006

الحقوق كلية/تكريت جامعة399.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةاحيائيابراهيم اسماعيل ابراهيم علي3568182041351012

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيمحمود كامل عماد محمود3569182041123028

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيهويدي نصر عادل الدين تاج3570182041331006
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الحقوق كلية/تكريت جامعة394.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيمحمد جاسم طارق الرحمن عبد3571182041331017

الحقوق كلية/تكريت جامعة392.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيشهاب ثابت طالل محمد3572182051361022

الحقوق كلية/تكريت جامعة388.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيحمد طعمه فريد كثير3573182051014021

الحقوق كلية/تكريت جامعة387.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيخليل دروش نهاد احمد3574182051006004

الحقوق كلية/تكريت جامعة386.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيحسين حاتم اياد صدام3575182051005013

الحقوق كلية/تكريت جامعة382.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيسلمان خلف ادريس عمرو3576182051014017

الحقوق كلية/تكريت جامعة375.0المسائية بيجي ثانويةتطبيقيحماد احمد نصير اوس3577182051332017

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة380.0الخارجيونادبيسلمان خلف صالح الرحمن عبد3578132021400056

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة378.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيصالح نبيل وليد عمر3579182021082055

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة391.0للبنين النموذجية النصراحيائيمحمد عباس الواحد عبد علي3580312041024109

التمريض كلية/تكريت جامعة579.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيجليب صبار عواد رقيه3581312042047083

التمريض كلية/تكريت جامعة565.0للبنين جلوالء اعداديةاحيائيخليفه زيدان محمود علي3582212041009167

التمريض كلية/تكريت جامعة565.0للبنين الرمادي ثانويةاحيائيطوكان حميد اركان حميد3583192041001035

التمريض كلية/تكريت جامعة564.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيمحمود اسعد ماهير يوسف3584202041304145

التمريض كلية/تكريت جامعة556.0للبنات الدجيل اعداديةاحيائيحسن ياسين طه بنين3585182042236025

التمريض كلية/تكريت جامعة547.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةاحيائيصائل عبد غانم حكيمه3586202042135008

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة431.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيسلمان توفيق طالب تسنيم3587182042227015

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة423.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيعيسى عبيد عواد حسام3588182041036022

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة417.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةاحيائيمنصور محمود حامد رفل3589142042122007

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة415.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيصبحي غالب اسامه صفا3590182042172035

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة402.0تركماني-  للبنات ئولكر ثانويةاحيائيعثمان عباس فؤاد اسن3591202042394003

الزراعة كلية/تكريت جامعة376.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيلطيف منشد محمد اسماء3592182042242004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0للبنين بيخال اعداديةادبيمحمد صالح محجوب احمد3593212021074007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة383.0للبنين بيجي اعداديةادبيعليوي جميل عناد علي3594182021007030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة371.0للبنين النموذجية النصر ثانويةادبيحامد عجاج حسين هيثم3595322021011044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0للبنين بابل ثانويةادبيحسين علي باسم محمود3596182021061010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة368.0المختلطة الفاتح ثانويةادبيخلف علي ناظم علياء3597122022174012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيحمادي ابراهيم كريم محمد3598122021016028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0المسائية الخالدية ثانويةادبيخلف عبد حمد موفق3599192021346083

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة363.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيسعيد زبار عبد أثير3600202021259001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة362.0للبنات الخنساء اعداديةادبيمحمد ابراهيم اياد كروان3601182022247034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة362.0الخارجيونادبيذعذاع محمود رعد جمال3602212021400025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0المختلطة الجامعة ثانويةاحيائيفريح رشيد حمد هللا عبد3603181941277013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة371.0للبنين االولى سامراء ثانويةاحيائياحمد مطر اسماعيل الحق عبد3604182041033026
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0للبنين الضلوعية اعداديةاحيائيالجبار عبد فيصل خالد عمار3605182041005026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة368.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيجمعه علي محسن عالء3606182041331022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيجدعان مشعل ضياء علي3607182041045039

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيعزيز مطر هللا عبد برزان3608182041045016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة366.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائيكنفذ حمود دحام افراح3609182042146001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة363.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةاحيائيمحمد ثابت سفيان احمد3610182041347008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة363.0للبنين العوالي الرماح ثانويةاحيائيحسن محمود نزال سعدون3611182041058014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة363.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيخضير فاضل ابراهيم هديل3612182042227062

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة363.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيلطيف محمد حسن نور3613202042117059

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة362.0للبنات الداخل الرحمن عبد ثانويةاحيائيخضر محمد عبد طيبه3614182042202017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة360.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيجاعد عبد محمد وفيه3615182042261030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة403.0للبنات المسائية سامراء ثانويةتطبيقيهللا عبد حسن رشيد سجى3616182052374022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيحاجي حسين رباح سعد3617182051351005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة366.0للبنين بيجي اعداديةتطبيقيمرهون دحام فيصل غازي3618182051007034

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0للبنين االمين اعداديةتطبيقياسماعيل احمد مدلل بالل3619182051014007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة441.0للبنين المسائية الهالل ثانويةادبيشيلوت الباري عبد ارملي جليل3620292021155004

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة404.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةاحيائيمحمد امين رشيد ئاال3621182042383001

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة403.0الخارجياتاحيائيحميد سعيد نوري فاطمه3622182042401043

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة397.0للبنات االماني ثانويةاحيائيعباس اكبر علي عصام ياقوت3623182042254054

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة395.0للبنين المسائية الرباط ثانويةاحيائيدبس محمد طه خالد3624202041253027

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة388.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيخلف محمود شكر مروان3625182041020078

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة387.0للبنات دمشق ثانويةاحيائيحسن هادي ادريس مياده3626182042203085

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة385.0للبنين طوز اعداديةاحيائيحسن سمين قاسم علي3627182041037028

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة385.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةاحيائياحمد محمد نجات دليا3628202042330024

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة380.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةاحيائيجراخ علي محمد فرمان اسماعيل3629202041307005

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةاحيائيمحمد عمر صديق حمزة3630182041135012

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنين الكردية للدراسة نوروز ثانويةاحيائيمحمود محمد رحمان محمد3631182041380036

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة409.0للبنين التآخي ثانويةتطبيقيحسن حمود حسين حامد3632182051046008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة385.0المختلطة االسالم نور ثانويةتطبيقيمجيد جبار نوزاد عامر3633212051243009

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين طوز اعداديةتطبيقيجاسم هللا عبد الناصر عبد هللا عبد3634182051037012

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين تلعفر اعداديةاحيائيعباس محمد صديق بكر3635172041118015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة449.0للبنات العياضية ثانويةاحيائيالقادر عبد طاهر محمد احمد خديجة3636172042260011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة439.0للبنات المؤمنين ام ثانويةاحيائيحبش انور وضاء مالك3637182042232039

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيحسين عبو وعد محمد3638172041350349
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات الكفاح اعداديةاحيائيمغير محمد نايف بان3639172042283022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة413.0للبنات الحمزة ثانويةاحيائيعلي احمد عذاب بركه3640182042257008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة411.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيصالح ابراهيم فتاح الزبير3641202041250021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة المسائية الصقور ثانويةتطبيقيمحمد جاسم سعد سجاد3642182051353008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنين المعتصم ثانويةتطبيقيعلي ابراهيم حمد عمر3643182051090015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة378.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقياحمد جليل نومان هشام3644202051259252

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة374.0الخارجيونتطبيقيجمعه عساف كريم هيثم3645222051400108

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين االسحاقي اعداديةتطبيقينصيف جسام إبراهيم عزت3646182051047024

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيشضيف شجاع هيالن صفاء3647182051361013

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيحسين جواد بدر محمد3648182051361020

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة372.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيعلي يوسف هادي لؤي3649202051259178

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة367.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيمحمود محمد جمعه احمد3650182051361001

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة365.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيخرشيد ابراهيم خلف علي3651182051361018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنين المسائية الدواية اعداديةتطبيقيعلي راضي علي سجاد3652222051313061

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة363.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيعبد حازم فيصل تونس3653182052237007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيصالح ابراهيم خليل حيدر3654182051005007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيمحيميد صالح هللا عبد عباس3655202051261023

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة360.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيصبحي فيصل ربيع محمد3656182051361021

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة360.0للبنين الفرات اعداديةتطبيقيهللا عبد رجب عوفي سراج3657202051007007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة525.0للبنين الوطن ثانويةادبيحسين غني يوسف حافظ3658212021079005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة514.0المختلطة اور ثانويةادبيعلي ياس كريم الرحمن عبد3659212021211004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة506.0للبنين السياب اعداديةادبيفتاح الكريم عبد عباس عمار3660202021078065

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة504.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةادبيرضا صالح محمد جاسم زينب3661202022282060

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة502.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةادبيصليبي عنب هادي كاظم3662112021164007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة500.0للبنيبن الجوالن اعداديةادبيصكر عودة احمد شهاب3663112021042024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة499.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةادبيحسين جليل رؤي رشا3664212022099032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة497.0للبنين االهلية النجوم ثانويةادبيبدر جباره حميد عدنان3665252021019011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة495.0للبنين الفرات اعداديةادبيهللا عبد حماد هيثم القادر عبد3666202021007021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة494.0للبنات نيسان 9 ثانويةادبيخليل علي حسن اسيل3667202022101004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة493.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيعبد محمد جواد طالب3668292021016037

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة491.0للبنين  الرواد اعداديهادبياحمد طيبان حسين محمد3669202021022060

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةادبيكيطان عباس ياسين زينب3670212022097044

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0المختلطة البراق ثانويةادبيجاسم علي حسن مصطفى3671122021177016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة478.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيهللا عبد صالح مهدي حليم3672292021016022
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0الخارجياتادبيعباس خضير حازم هند3673212022401105

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة466.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةادبيلبن عيسى موسى هيثم3674212021273068

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين الروافد اعداديةادبيحسن مخيف كاظم محمد3675112021025043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0المختلطة البردة ثانويةادبيمحمد حسين حسن نغم3676212022251006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنين القبلتين اولى اعداديةادبيهللا عبد خليل احمد الرحمن عبد3677212021065043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة455.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةادبيمطر عواد عمران احمد3678202021085006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة454.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبينور عبد دهش جويد حسين3679292021016018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0للبنات الصقور ثانويةادبيمحمد محمود شاكر صفا3680182022206009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيابراهيم كريم لؤي زهراء3681212022090012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنات الخيزران اعداديةادبيتوفيق حاتم طاهر قضاء3682212022147051

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0المختلطة النور جبل ثانويةادبيحسين ابراهيم حميد نسيم3683212021252006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الرواد اعداديةادبياحمد لطيف رباح الباري عبد3684212021077071

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات الزعتر تل ثانويةادبيخضير عبد حسين رسل3685212022151019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنات الصقور ثانويةادبيعلي حسين عباس دعاء3686182022206004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيعمر ناصر دحام احمد3687201921009011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات البحيرة ثانويةادبيداود علوان عمار رسل3688212022120006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة419.0للبنين الجبل ثانويةادبيداود علوان عمار ياسر3689212021036019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة417.0للبنين المستقبل اعداديةادبيحسن صالح ماهر هشام3690202021011042

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة414.0للبنين االبراهيمية اعداديةادبيكاظم مجيد عالء مصطفى3691182021001051

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة414.0للبنات البيان اعداديةادبيناصر ضيفي نبيل غادة3692182022246036

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة402.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةادبيابراهيم شدهان عدنان ضحى3693212022099057

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة401.0للبنين االعتماد اعداديةادبيموسى هللا عبد بدر هللا عبد3694292021010073

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة399.0للبنين الطالئع ثانويةادبيمحمد علي فاروق بكر3695192021100003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة391.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةادبيهللا عبد محمد شمال مصطفى3696202021085065

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة390.0للبنين الواقدي ثانويةادبيعالوي جليل ياسر حذيفة3697192021086009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة384.0للبنين االمين اعداديةادبيهللا عبد علي غازي هللا خير3698182021014006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنات البخاري اعداديةادبيعلي فياض خالد مروه3699182022245011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة364.0للبنين الواسطي اعداديةادبيحسن خضر محمد يوسف3700202021079045

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةادبيحمود فياض عذال احمد3701192021356006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة485.0للبنين العباسي اعداديةاحيائيعلي حسين محمد عادل3702201941020054

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيصالح الدين بهاء الدين عالء صالح3703202041390038

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة458.0للبنين تلعفر اعداديةاحيائيعزيز نوري محمد فيصل محمد3704172041118065

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات البيان ثانويةاحيائيحسون ابراهيم اسماعيل مروه3705202042179013

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة400.0للبنين الزهور اعداديةاحيائيحمو فاضل بهجت مهند3706172041015130
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنين االمجاد اعداديةتطبيقيمحمد حنش صبحي فهد3707172051026061

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين الخطيب اعداديةتطبيقيسعدون حمدان مظهر محمود3708181951002089

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة416.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيجابر منصور عاصم طه3709182051077009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة401.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهتطبيقيحسين علي حسن ابراهيم3710202051048003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة379.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيالحميد عبد فريدون عماد احمد3711202051259016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة368.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةتطبيقيكريم هللا عبد صالح رغده3712182052373004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة366.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيروضان عثمان طه علي3713182051361019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة361.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةتطبيقيحسين الرحمن عبد يوسف محمد3714182051041037

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة388.0للبنات الطيبات اعداديةادبيمحمود الدائم عبد عزالدين داليه3715212022178020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةادبيعطيه الخالق عبد اياد فاطمه3716272022095047

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات الجاحظ ثانويةاحيائيمصلح حمود جمعه عبير3717181942220017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة399.0للبنات التعاون ثانويةاحيائيخلف علي عدنان ايه3718182042213003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيالرحمن عبد عدنان مظفر تبارك3719182042237019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنات عمورية اعداديةاحيائياحمد لطيف نديم رنين3720182042183063

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنات القبس ثانويةاحيائيشالش حسين خلف هدى3721182042190012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة368.0للبنات االهلية االمل ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم وضاح ايه3722182042208010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة367.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيمحمد صالح الكريم عبد تبارك3723182042242041

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنات الخيام ثانويةاحيائيعباس احمد هللا عبد دعاء3724182042212002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة363.0للبنات الحجرات اعداديةاحيائيمحمد عدنان عقيل فاطمه3725212042109074

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائيعداي حمد هالل رغد3726182042186025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنات االسحاقي اعداديةاحيائيمحمد احمد عزام ساره3727182042255030

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة361.0للبنات كنجان ثانويةاحيائيعسكر عوده فليح نها3728312042048011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة361.0للبنات العوالي الرماح ثانويةاحيائيعبد حسن الرحمن عبد رسل3729182042222011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة االخاء ثانويةاحيائيحمد سعيد محمد اياد مينا3730322042053007

اآلداب كلية/تكريت جامعة467.0للبنين غطفان اعداديةادبيحسين احمد ابراهيم محمد3731182021042027

اآلداب كلية/تكريت جامعة452.0للبنين اجحلة ثانويةادبيهللا عبد صالح محمد محمود3732171921043011

اآلداب كلية/تكريت جامعة418.0للبنين غطفان اعداديةادبيحمد محمد حمادي الرقيب عبد3733182021042013

اآلداب كلية/تكريت جامعة383.0للبنين غطفان اعداديةادبيمحمد هللا عبد نجم مولود3734182021042039

اآلداب كلية/تكريت جامعة371.0الخارجياتادبيداود حميد عبداللطيف ابرار3735182022401003

اآلداب كلية/تكريت جامعة408.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائينصيف الطيف نصيف فرقد3736182042146023

اآلداب كلية/تكريت جامعة379.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد محمود احمد ليث3737172041008293

اآلداب كلية/تكريت جامعة378.0للبنين الحضارة اعداديةاحيائيعطيه جياد سعيد ليث3738182041059031

اآلداب كلية/تكريت جامعة374.0للبنين الوطن اعداديةاحيائيجاسم احمد ناصر اواب3739182041029005

اآلداب كلية/تكريت جامعة372.0المختلطة العزم اعداديةاحيائيمحارب الكاظم عبد جواد زينب3740162042309016
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اآلداب كلية/تكريت جامعة372.0للبنين األهلية الملوية ثانويةاحيائيخلف حسن باسم احمد3741182041049001

اآلداب كلية/تكريت جامعة371.0للبنين عدن ثانويةاحيائياحمد عيسى الكريم عبد غزوان3742202041084053

اآلداب كلية/تكريت جامعة385.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيجاسم ابراهيم اياد مخلد3743182051343037

اآلداب كلية/تكريت جامعة360.0المسائية بيجي ثانويةتطبيقيعلي مصطفى جاسم السالم عبد3744182051332045

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة394.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيحسن مرعي ذنون يونس3745172021351611

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةادبينجم هللا عبد خالد محمد3746172021012027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين عدس تل ثانويةاحيائيمحمود حميد خليل حارس3747172041096004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنات الشرقاط اعداديةاحيائيخلف اسماعيل رعد شهد3748182042163023

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة371.0للبنين آشور ثانويةاحيائيعبار عياده مبارك احمد3749182041081004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة371.0للبنين الخصم اعداديةاحيائيمحمد عيسى حماده وسام3750182041016120

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة370.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيغضيب احمد علي احمد3751182041036009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنين االمجاد اعداديةاحيائيخضر شيت محمد فارس محمد3752172041026134

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةاحيائيمحمود حسين احمد النور عبد3753202041255019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0للبنات االطياف ثانويةاحيائيتايه طه حمد نرمين3754182042225038

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0للبنات كوثى ثانويةاحيائينايل لفته ياسين نبا3755232042305157

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0للبنين الصادق اعداديةاحيائيوادي حسين صباح وائل3756222041070055

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةاحيائيخلف حسين غرب محمد3757202041255031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنات بيجي ثانويةاحيائيعيسى حبش شامل زينه3758182042177024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائيخليفه عطيه ابراهيم عيسى3759182041339048

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيعالوي محمد عجاج ابراهيم3760202041261001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيهللا عبد عطيه طارق عمر3761202041261056

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة360.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةاحيائيحسين خلف محمد مثنى3762202041255025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة411.0للبنين غطفان اعداديةتطبيقيمحمد مصطفى صفوك محمد3763182051042024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة االسالم نور ثانويةتطبيقينريمان جالل غازي هاجر3764212052243009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة360.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيهللا عبد اسماعيل محمد سعد3765182051340007

الطب كلية/القادسية جامعة598.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيجبر عزيز حسن فاطمه3766242042118115

الطب كلية/القادسية جامعة596.0للبنين الصدرين اعداديةاحيائيحسين حمزه قاسم منتظر3767242041005190

الطب كلية/القادسية جامعة596.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيحسين عطيه سعيد فاطمة3768242042093137

الطب كلية/القادسية جامعة596.0للبنات حلب اعداديةاحيائينور هللا عبد احمد صبا3769242042107114

الطب كلية/القادسية جامعة594.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةاحيائيحمد جابر زيدان حوراء3770242042136036

الطب كلية/القادسية جامعة593.9المتميزات ثانويةاحيائيعجيل عبد حاتم زينب3771242042084040

الطب كلية/القادسية جامعة593.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةاحيائيحسين ناصر علي الحسن3772232041287004

الطب كلية/القادسية جامعة593.0للبنات النورين ثانويةاحيائيفاضل قاسم محمد ريمان3773242042138033

الطب كلية/القادسية جامعة592.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيجواد عبد رزاق زهراء3774242042220344
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الطب كلية/القادسية جامعة592.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسين علي رحيم فاطمه3775242042118118

الطب كلية/القادسية جامعة592.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةاحيائيياسين كامل ساجد علي3776232041227019

الطب كلية/القادسية جامعة592.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيحسن ناجي مازن زهراء3777242042120133

الطب كلية/القادسية جامعة590.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيجاسم هللا عبد حيدر فاطمه3778242042124147

الطب كلية/القادسية جامعة590.0المختلطة المرادية ثانويةاحيائيجميل كاظم جواد عقيل3779242041158015

الطب كلية/القادسية جامعة590.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيزيدان فوزي علي سجاد3780242041001114

الطب كلية/القادسية جامعة589.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيغانم جبر حسن الهام3781242042121013

الطب كلية/القادسية جامعة589.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيخضير عبد محمد سرى3782132042118161

الطب كلية/القادسية جامعة589.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيالحسين عبد حميد ماجد الهدى نور3783242042108132

الطب كلية/القادسية جامعة589.0للبنات السنية اعداديةاحيائيصالح بدر مالك تبارك3784242042102079

الطب كلية/القادسية جامعة589.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيحسين ناصر جبار مصطفى3785242041003266

الطب كلية/القادسية جامعة588.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيعلي طالب كاظم فرزدق3786232042304178

الطب كلية/القادسية جامعة588.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيجوده هادي فضل بنين3787232042271124

الطب كلية/القادسية جامعة588.0للبنات الشافعية اعداديةاحيائيحسين ناجي مسلم غدير3788242042111091

الطب كلية/القادسية جامعة588.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيجيثوم كاظم حميد حسن3789252041207011

الطب كلية/القادسية جامعة588.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيراضي محسن حسن االء3790252042170027

االسنان طب كلية/القادسية جامعة591.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيحمادي محسن كاظم نبأ3791242042108126

االسنان طب كلية/القادسية جامعة586.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيياسر جدعان ناظم خواطر3792242042121080

االسنان طب كلية/القادسية جامعة586.0للبنات الصدر امنة اعداديةاحيائيعلي عبد صالح حيدر هدى3793232042145153

االسنان طب كلية/القادسية جامعة585.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيجوده حسون علي هديل3794132042283159

االسنان طب كلية/القادسية جامعة585.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيراجي حسون كامل محمد3795242041003246

االسنان طب كلية/القادسية جامعة585.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةاحيائيعبيد كريم عقيل نور3796242042142070

االسنان طب كلية/القادسية جامعة585.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةاحيائيعذاب كاظم علي حوراء3797242042136040

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيمحمود علي عامر سجاد3798242041003122

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيسلمان مطر حيدر حسام3799242041003054

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعلوان الحسن عبد صادق سمانه3800242042118092

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيحسين فاضل احمد ديما3801172042251052

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيجواد غضب رحيم ايات3802242042220081

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيماضي زيد عبد سالم زينب3803242042220415

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيهللا عبد نجم محمود عال3804242042096126

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةاحيائيجبر ابراهيم علي تبارك3805242042141017

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائيحسن علي عدنان والء3806232042115204

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيعباس خالد عثمان ياسين3807112041032091

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيطاهر هللا عبد الرزاق عبد علي3808242041203208
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االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيهللا عبد علي حميد تبارك3809252042108047

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيياسر عباس باسم رقيه3810242042121096

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيابراهيم احمد محمد سجاد3811172041080042

االسنان طب كلية/القادسية جامعة584.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةاحيائيعطيوي راعي كامل رقيه3812242042088022

الصيدلة كلية/القادسية جامعة591.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةاحيائيحسون محمد احمد علي3813242041202081

الصيدلة كلية/القادسية جامعة590.7المتميزات ثانويةاحيائيروضان خشان محمود رغد3814242042084025

الصيدلة كلية/القادسية جامعة589.9المتميزين ثانويةاحيائيحسين مشري علي محمد جعفر3815242041041021

الصيدلة كلية/القادسية جامعة586.0للبنات الحضارة ثانويةاحيائيبرغش عواد حماد سجى3816102042108053

الصيدلة كلية/القادسية جامعة586.0الخارجياتاحيائيسياب كاظم عماد زهراء3817242042401036

الصيدلة كلية/القادسية جامعة586.0للبنات االهلية االنوار اعداديةاحيائيعاجل كاظم محسن رسل3818242042149043

الصيدلة كلية/القادسية جامعة586.0للبنين تلكيف  اعداديةاحيائيحسين طه ياسين طه3819172041084038

الصيدلة كلية/القادسية جامعة586.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيعباس فاضل عمر حسين3820212041065032

الصيدلة كلية/القادسية جامعة586.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيخلف كرمود كاظم حيدر3821242041001092

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة467.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيحسين عبد علي مقتدى3822162051084264

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة463.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةتطبيقييحيى ثجيل فاضل علي3823242051202088

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة460.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيعنيد كاظم سلمان النقي علي3824252051009046

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة458.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيطعمه عليوي نعيم محمد3825252051044138

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة429.0للبنين الرميثة اعداديةتطبيقيجابر الكاظم عبد نبيل زيد3826292051002042

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة526.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةتطبيقيحمود عوده جواد مسره3827162052272018

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيحسن محمد جاسم فاطمه3828252042059641

العلوم كلية/القادسية جامعة496.0للبنات السنية اعداديةاحيائيهللا عبد خومان عامر دعاء3829242042102103

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيحاجم سلطان جبار طيبه3830242042096121

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيصاحب كاظم صباح حسن3831242041027066

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنات خولة اعداديةاحيائيحمزه كاظم حسن زينب3832242042116031

العلوم كلية/القادسية جامعة493.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيكاظم احمد صدام شيماء3833252042086094

العلوم كلية/القادسية جامعة486.0للبنات يافا اعداديةاحيائيعطيه وزيج عباس اسيل3834242042117018

العلوم كلية/القادسية جامعة474.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيكاظم جبار باسم زهراء3835242042118046

العلوم كلية/القادسية جامعة470.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيجواد الكاظم عبد خالد ميالد3836232042077124

العلوم كلية/القادسية جامعة464.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيكاظم عيدان حسين صابرين3837242042220544

العلوم كلية/القادسية جامعة446.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيمسلم طاهر رحيم مهيمن3838242051203196

العلوم كلية/القادسية جامعة441.0للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيجبر عبد صدام محمد3839282051016146

العلوم كلية/القادسية جامعة431.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيسعيد كريم جليل زهراء3840231952120009

العلوم كلية/القادسية جامعة426.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحسين زغير باسم علي3841282051151434

العلوم كلية/القادسية جامعة424.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةتطبيقيحسين طالب هاتف زهراء3842241952122023
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العلوم كلية/القادسية جامعة420.0للبنين المسائية البشير اعداديةتطبيقيحبيب جبير منعم امير3843242051207012

العلوم كلية/القادسية جامعة417.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيمحمد عباس رعد علي3844242051001051

العلوم كلية/القادسية جامعة405.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيسبيع سلمان كاظم حيدر3845282051151269

العلوم كلية/القادسية جامعة404.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةتطبيقيحسن عبيس جابر علي3846242051204046

العلوم كلية/القادسية جامعة399.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيبديوي جبار كريم علي3847282051011082

العلوم كلية/القادسية جامعة397.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةتطبيقيفرحان فضل سعود سجاد3848242051204033

العلوم كلية/القادسية جامعة396.0للبنين النصر اعداديةتطبيقيهاشم عدنان مهند حسن3849242051064010

العلوم كلية/القادسية جامعة395.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةتطبيقينعيم معيوف سعيد زينب3850242052088009

العلوم كلية/القادسية جامعة368.0للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةتطبيقيعبود شوين علي مصطفى3851242051251026

العلوم كلية/القادسية جامعة367.0للبنين المسائية البشير اعداديةتطبيقيحسين الجبار عبد حسين محمد3852242051207069

العلوم كلية/القادسية جامعة365.0للبنين المركزية الغدير اعداديةتطبيقيسهر محمد الرحمن عبد علي3853292051025047

العلوم كلية/القادسية جامعة365.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيشمر نعمه صكر يونس3854162051139136

العلوم كلية/القادسية جامعة364.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيسعد حسين علي صادق3855282051011055

العلوم كلية/القادسية جامعة364.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيعبار الحمزه عبد مهدي علي3856272051150131

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة389.0للبنات اسماء اعداديةتطبيقيعباس حمزه حيدر مروه3857242052104019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة383.0للبنات الحوراء اعداديةتطبيقيعلي الحمزه عبد مروح نجاة3858242052123047

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة360.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيحميدان حسن احمد مصطفى3859242051203173

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة384.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةتطبيقيفرعون جفات احمد رائد3860252051116012

القانون كلية/القادسية جامعة502.0للبنين الحمزة اعداديةادبيعلي جبوري حسين مصطفى3861242021010038

القانون كلية/القادسية جامعة446.0للبنين األهلية بغداد ثانويةادبيعامر حسين ناصر اسد3862242021044001

القانون كلية/القادسية جامعة432.0للبنين الحمزة اعداديةادبيعلي جبوري حسين مرتضى3863242021010034

القانون كلية/القادسية جامعة419.0للبنين الشامية اعداديةادبيعلوان الكاظم عبد علي مجتبى3864242021015057

القانون كلية/القادسية جامعة411.0للبنين الهيثم ابن ثانويةادبيعطية ظاهر فارس سجاد3865242021019014

القانون كلية/القادسية جامعة408.0للبنين سومر اعداديةادبيمهدي العباس عبد خضير حمزه3866242021009030

القانون كلية/القادسية جامعة406.0للبنين المصطفى اعداديةادبيكريم هاني محسن محمد3867242021017070

القانون كلية/القادسية جامعة403.0للبنين العراق اعداديةادبيعلوان حمزه نصير سيف3868242021024009

القانون كلية/القادسية جامعة400.0للبنين الكندي ثانويةادبيعليوي بجاي كاظم سجاد3869242021040023

القانون كلية/القادسية جامعة444.0للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةاحيائينومان كريم رزاق حسين3870242041251024

القانون كلية/القادسية جامعة397.0للبنين األهلية التراث ثانويةتطبيقيعبد عناد ياسين امير3871242051043003

التمريض كلية/القادسية جامعة575.0للبنات الشافعية اعداديةاحيائيحسين ناجي سعيد طيبه3872242042111082

التمريض كلية/القادسية جامعة571.0للبنات السنية اعداديةاحيائيراضي حمود عاد بتول3873242042102047

التمريض كلية/القادسية جامعة565.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيشهيد جواد توفيق زينب3874242042104084

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة421.0للبنين الفاضلية ثانويةاحيائيكيطان شنباره ماجد حيدر3875242041151014

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة419.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيمحسن ناصر ثائر امير3876242041018011
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البيطري الطب كلية/القادسية جامعة397.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيحسين محمد عباس الرحمن عبد رقيه3877242042106074

الزراعة كلية/القادسية جامعة366.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيهللا جار صالح انور مصطفى3878242041203324

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة394.0للبنات الدغارة اعداديةادبيعلي حاتم ميثم تماره3879242022124010

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة391.0للبنين الشامية اعداديةادبيشالش جميل سالم العابدين زين3880242021015024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة378.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيكاظم الواحد عبد االله عبد اية3881232022271019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة364.0للبنات النور اعداديةادبيعبيد هللا عبد حاتم حوراء3882242022095009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة361.0للبنين األهلية بغداد ثانويةادبييونس داخل احمد علي3883242021044011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة399.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيصباح رحم سليم نرجس3884242042121277

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة396.0للبنات القانتات ثانويةاحيائيكاظم جواد عقيل زهراء3885242042184025

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة393.0للبنات القانتات ثانويةاحيائيحسين علي هللا عبد انتظار3886242042184003

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة376.0للبنات االهلية االبرار ثانويةاحيائيراضي حسن سعيد بلقيس3887242042078004

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة376.0للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيبدر سكندر احمد زيد3888242041002053

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة373.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيديلي حسن عالء فاطمه3889232042304170

التربية كلية/القادسية جامعة536.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةادبيعطيه نعمه علي زهراء3890242022220042

التربية كلية/القادسية جامعة520.0للبنات التحرير ثانويةادبيعلوان رمضان جبار ساره3891242022101021

التربية كلية/القادسية جامعة516.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةادبيكاظم مهدي سعد سجاد3892252021045012

التربية كلية/القادسية جامعة507.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةادبيصدام عباس علي سحر3893242022142009

التربية كلية/القادسية جامعة506.0للبنات صنعاء اعداديةادبيحسوني عبيد محمد رسل3894252022075021

التربية كلية/القادسية جامعة506.0للبنات ميسلون اعداديةادبيرباط مرهج ثائر مالك3895232022080038

التربية كلية/القادسية جامعة497.0للبنين سومر اعداديةادبيهللا عبد غازي احمد رسول3896242021009037

التربية كلية/القادسية جامعة493.0للبنات الديوانية اعداديةادبيعبد جابر مسلم أيات3897242022103001

التربية كلية/القادسية جامعة491.0للبنات عدن ثانويةادبيسواد عبد كتاب حوراء3898232022076014

التربية كلية/القادسية جامعة489.0للبنات الزهراء اعداديةادبيسالم جبار حسين روان3899242022134024

التربية كلية/القادسية جامعة488.0للبنات المؤمنين أم اعداديةادبيكاظم وحيد امجد فاطمة3900242022113026

التربية كلية/القادسية جامعة487.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةادبيالساده عبد حسن عقيل األء3901242022122002

التربية كلية/القادسية جامعة484.0للبنات االهلية الثقة ثانويةادبيرحمن شهيد ازهر بتول3902242022081003

التربية كلية/القادسية جامعة483.0للبنين المناذرة ثانويةادبيسلطان جابر شاكر عباس3903252021017014

التربية كلية/القادسية جامعة480.0للبنات الهدى اعداديةادبيمطر خضر جعفر فاطمة3904242022115063

التربية كلية/القادسية جامعة480.0للبنات االنتصار ثانويةادبيشاكر كريم ازهر زينب3905242022105021

التربية كلية/القادسية جامعة476.0للبنين الحمزة اعداديةادبيكاظم جمعه فاهم سجاد3906242021010020

التربية كلية/القادسية جامعة471.0للبنات النور اعداديةادبيثجيل اكشيش صادق دموع3907242022095014

التربية كلية/القادسية جامعة469.0للبنين القاسم اعداديةادبيامينه فاضل عباس احمد3908232021006002

التربية كلية/القادسية جامعة468.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةادبيكاظم حسين ياسر صابرين3909242022112021

التربية كلية/القادسية جامعة468.0للبنين الكندي ثانويةادبيطرير علوان عامر علي3910242021040033
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التربية كلية/القادسية جامعة467.0المختلطه شمس عين ثانويةادبيعبد طاهر علي شبر3911242021155016

التربية كلية/القادسية جامعة466.0للبنات الديوانية اعداديةادبيمحمد كاظم نيسان زينب3912242022103020

التربية كلية/القادسية جامعة464.0للبنات الزهراء اعداديةادبيعبد محسن ايمن سجى3913232022109042

التربية كلية/القادسية جامعة462.0للبنات ميسلون اعداديةادبيخلفه كامل علي زهراء3914232022080020

التربية كلية/القادسية جامعة459.0للبنات المؤمنين أم اعداديةادبيكاظم وحيد امجد نرجس3915242022113029

التربية كلية/القادسية جامعة457.0للبنات الحوراء اعداديةادبيسرحان حسن حبيب تقى3916242022123014

التربية كلية/القادسية جامعة456.0للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةادبيكاظم لفته عماد بنين3917252022109002

التربية كلية/القادسية جامعة455.0للبنات بلقيس ثانويةادبيخباله حسن فاضل رسل3918242022110015

التربية كلية/القادسية جامعة455.0للبنين البيطار ابن ثانويةادبيموسى حاكم سعد مؤمل3919232021163027

التربية كلية/القادسية جامعة452.0للبنات غزة ثانويةادبيسعيد ميري وعد ليلى3920242022097045

التربية كلية/القادسية جامعة449.0للبنات العقابي سالم حسن الشهيد اعداديةادبيمشكور كاظم يوسف تبارك3921242022186013

التربية كلية/القادسية جامعة445.0للبنات خديجة ثانويةادبيجهادي هالل رائد حوراء3922292022066013

التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات الزهراء اعداديةادبيغضيب حنتوش هادي االء3923242022134003

التربية كلية/القادسية جامعة441.0للبنات الطليعة اعداديةادبيعطيه عبد قيس شهد3924242022118032

التربية كلية/القادسية جامعة439.0للبنات صنعاء اعداديةادبينجم جبر نجاح تبارك3925242022096007

التربية كلية/القادسية جامعة438.0للبنين االعتماد اعداديةادبيحسن ثجيل مجيد باقر3926292021010017

التربية كلية/القادسية جامعة434.0للبنين االعتماد اعداديةادبيحسين حمود عباس محمد3927292021010116

التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات الغساسنة اعداديةادبيزغير علي سعيد دعاء3928232022077007

التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات النور اعداديةادبيعبيد خضير عوده رسل3929242022095015

التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنين الجواهري اعداديةادبيادريس مجيد ليث علي3930242021018048

التربية كلية/القادسية جامعة427.0للبنات التحرير ثانويةادبيجساب كاظم محمد ريام3931242022101012

التربية كلية/القادسية جامعة426.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيرومي جميل محمد جعفر3932292021014030

التربية كلية/القادسية جامعة426.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةادبيجودة ساهي حامد حيدر3933252021121005

التربية كلية/القادسية جامعة424.0للبنات خديجة اعداديةادبيشناوه جفات كريم زينب3934242022080021

التربية كلية/القادسية جامعة423.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيسالم زباله اياد احمد3935262021006002

التربية كلية/القادسية جامعة420.0الخارجياتادبيجاسم شاكر احمد نور3936242022401053

التربية كلية/القادسية جامعة420.0للبنات حلب اعداديةادبيلطيف بدر حميد طيبه3937242022107028

التربية كلية/القادسية جامعة416.0للبنات الطليعة اعداديةادبيمحمد جاسم سعد براء3938242022118007

التربية كلية/القادسية جامعة410.0للبنات السنبلة ثانويةادبيعبد نجم عادل بنين3939242022135002

التربية كلية/القادسية جامعة410.0للبنات النور ثانويةادبيفضاله جبير رافد زهراء3940292022093059

التربية كلية/القادسية جامعة408.0المختلطه شمس عين ثانويةادبيحسين منجل عبدالغيبة محمد3941242021155035

التربية كلية/القادسية جامعة390.0الخارجياتادبيثويني محيسن مهدي ميعاد3942252022401120

التربية كلية/القادسية جامعة387.0للبنات الحوراء اعداديةادبيعناد كصاد ثابت زهراء3943242022123020

التربية كلية/القادسية جامعة382.0للبنات الطليعة اعداديةادبيياسر عبيد ثامر ندى3944242022118042
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التربية كلية/القادسية جامعة378.0الخارجياتادبيغضب زيد عبد نعيم ساره3945242022401036

التربية كلية/القادسية جامعة500.0المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيكريم عبد كاظم زينب3946242042169042

التربية كلية/القادسية جامعة477.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائياحمد الجليل عبد عالء احمد3947252041044032

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنات ابيها ام ثانويةاحيائيعباس محيل طالب أسيل3948292042070001

التربية كلية/القادسية جامعة475.0المختلطة الرحمة ينابيع ثانويةاحيائيتاجر عطيه تركي أمير3949252041119001

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيجاسم بخيت اسعد ياسر3950242041062194

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيملحان محمد فرحان هديل3951242042134222

التربية كلية/القادسية جامعة468.0للبنات عدن ثانويةاحيائيشبيب دخيل حيدر زهراء3952232042076035

التربية كلية/القادسية جامعة468.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةاحيائيمحمد جاسم هادي سامر3953242041200046

التربية كلية/القادسية جامعة466.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيالحمزه عبد العزيز عبد عالء سما3954242042123114

التربية كلية/القادسية جامعة459.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيجاسم زباله عيدان سندس3955232042077085

التربية كلية/القادسية جامعة457.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيمحمد خالد مقاتل مريم3956242042121263

التربية كلية/القادسية جامعة454.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيعلوان جهادي محسن حماس3957242042093043

التربية كلية/القادسية جامعة454.0للبنات السنية اعداديةاحيائيالحسين عبد عباس حسن بنين3958242042102053

التربية كلية/القادسية جامعة454.0للبنات النور اعداديةاحيائيجاسم عبود كريم دعاء3959242042095050

التربية كلية/القادسية جامعة451.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيجاسم حميد مجيد زهراء3960242042220385

التربية كلية/القادسية جامعة443.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيجاسب عون سهل حسين3961252041045051

التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيعبود طه سليمان ايمان3962242042220092

التربية كلية/القادسية جامعة442.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيسطاي الكاظم عبد عماد شهد3963242042106151

التربية كلية/القادسية جامعة440.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةاحيائيفريخ الشون أبو األمير عبد رقيه3964242042088021

التربية كلية/القادسية جامعة437.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيهادي محمد حيدر ياسر3965242041003296

التربية كلية/القادسية جامعة436.0المختلطة الرحمة ينابيع ثانويةاحيائيحسين حسن الزم رضا3966252041119008

التربية كلية/القادسية جامعة435.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيحسون هادي احمد رانيا3967242042123060

التربية كلية/القادسية جامعة434.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيجابر حمزه مسلم رقيه3968292042160072

التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيخوين عبيد طالب عبد حسين3969242041027067

التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيفارس خماط عادل هدى3970242042123176

التربية كلية/القادسية جامعة432.0المختلطه الثمالي حمزه ابو ثانويةاحيائيجباري حران شنين عبد سجاد3971242041154009

التربية كلية/القادسية جامعة440.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيجاسم عبار كريم زينب3972231952080020

التربية كلية/القادسية جامعة412.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيجازع فهد سعيد الهدى نور3973242052119036

التربية كلية/القادسية جامعة395.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيكاظم حسين العباس عبد غفران3974242052220169

التربية كلية/القادسية جامعة386.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيخشن خثيث احمد يحيى3975222051302128

التربية كلية/القادسية جامعة373.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيكاظم جحيل قاسم ابتهال3976242052115004

التربية كلية/القادسية جامعة373.0للبنين الغدير اعداديةتطبيقيصبيح ارحيم حميد حيدر3977242051071017

التربية كلية/القادسية جامعة372.0للبنين المسائية الفجر ثانويةتطبيقيعذيب علي صباح محمد3978222051309026
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التربية كلية/القادسية جامعة370.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيجحيل الهيل ابو سلمان علي3979292051004096

التربية كلية/القادسية جامعة370.0للبنات االهلية المنتظر شمس ثانويةتطبيقيحسين كاظم جمال فاطمة3980242052193003

التربية كلية/القادسية جامعة369.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيجادر عمران لطيف عمران3981292051016062

التربية كلية/القادسية جامعة369.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيونان نايف سالم هللا عبد3982292051016050

التربية كلية/القادسية جامعة367.0للبنين النصر اعداديةتطبيقيعبيد محسن احمد حسن3983222051027006

التربية كلية/القادسية جامعة367.0للبنين  الفجر اعداديةتطبيقيبادي محمد حميد علي3984222051031035

التربية كلية/القادسية جامعة367.0الخارجيونتطبيقيكحيط عليوي فاضل العباس عبد3985242051400019

التربية كلية/القادسية جامعة366.0للبنين الشعلة اعداديةتطبيقينشعان غالي كامل مصطفى3986242051012049

التربية كلية/القادسية جامعة364.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةتطبيقيعكله كلف الرزاق عبد كوثر3987242052088014

التربية كلية/القادسية جامعة364.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيفهد مخيف جفات كرار3988242051200062

التربية كلية/القادسية جامعة362.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحسين يوسف حسن محمد3989242051001057

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة419.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيياسر عبيد ثامر هدى3990242042118155

اآلداب كلية/القادسية جامعة381.0للبنات الدغارة اعداديةادبيجايش علي هادي فاطمه3991242022124045

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة376.0للبنات السنية اعداديةاحيائيحسين هادي فراس رقيه3992242042102121

االثار كلية/القادسية جامعة420.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيعوفي اسماعيل حميدي ايمان3993241942139018

االثار كلية/القادسية جامعة368.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةاحيائيكاظم جواد دكمان زيد3994242041204053

الطب كلية/االنبار جامعة597.0للبنين الرميلة اعداديةاحيائيامين صادق محمد سري3995192041003034

الطب كلية/االنبار جامعة595.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاحيائيشهوان شفك جبار براق3996192042141006

الطب كلية/االنبار جامعة591.0للبنين هيت اعداديةاحيائيسبتي كريم طارق زياد3997192041014038

الطب كلية/االنبار جامعة589.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيسدرة محمود حميد محمد3998212041013123

الطب كلية/االنبار جامعة589.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيياسين عبد احمد حارث3999212041010023

الطب كلية/االنبار جامعة589.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيسمير فزع هاشم العزيز عبد4000192041114027

الطب كلية/االنبار جامعة589.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيخميس جوامير رشيد رؤى4001212042121066

الطب كلية/االنبار جامعة589.0للبنات االهلية النموذجية المعرفة شمس ثانويةاحيائيفارس شاحوذ سالم عال4002192042133038

الطب كلية/االنبار جامعة589.0للبنات هيت اعداديةاحيائيهندي محمدخالد عصام بيان4003192042196024

الطب كلية/االنبار جامعة588.8المتميزات ثانويةاحيائيعلي غني اسعد مريم4004112042113116

الطب كلية/االنبار جامعة588.0للبنين راوة اعداديةاحيائيسلمان شاكر ليث عماد4005192041022013

الطب كلية/االنبار جامعة588.0للبنين البخاري اعداديةاحيائياحمد عبيد شاكر امير4006192041106009

الطب كلية/االنبار جامعة588.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائينجيب عجيل اكرم ايه4007152042044018

الطب كلية/االنبار جامعة588.0للبنين النافع العلم اعداديةاحيائيالرزاق عبد ممدوح محمد بالل4008192041095024

الطب كلية/االنبار جامعة588.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيحمد طارق علي طيبه4009192042383119

الطب كلية/االنبار جامعة588.0للبنين النهرين اعداديةاحيائيعلي عدنان عصام طه4010112041020042

الطب كلية/االنبار جامعة588.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيعبيد احمد اسماعيل عائشه4011312042063077

الطب كلية/االنبار جامعة588.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاحيائيحمادي شاحوذ محمود االء4012192042217010
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الطب كلية/االنبار جامعة588.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيكردي فواز عمر نبأ4013192042189199

الطب كلية/االنبار جامعة587.0المتميزات ثانويةاحيائيكريم خالد كريم زينب4014142042094078

الطب كلية/االنبار جامعة587.0المختلطة شوقي احمد ثانويةاحيائيعبد جواد مشعان مريم4015212042231016

الطب كلية/االنبار جامعة587.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاحيائيصخيري محمد جسام سيف4016192041360017

الطب كلية/االنبار جامعة587.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيعبود كمر محمد تقى4017212042145027

الطب كلية/االنبار جامعة587.0للبنات طيبه ثانويةاحيائيعبدهللا احمد سميع ساره4018122042082017

االسنان طب كلية/االنبار جامعة587.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيحمد احمد حميد رفل4019102042221143

االسنان طب كلية/االنبار جامعة587.0للبنين الخالدية اعداديةاحيائيسليمان حمد خالد الرحمن عبد4020192041007075

االسنان طب كلية/االنبار جامعة587.0للبنين الصقالوية اعداديةاحيائيحسن فالح ضياء مصطفى4021192041028040

االسنان طب كلية/االنبار جامعة586.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيفرحان مشهد عبد هاجر4022192042383179

االسنان طب كلية/االنبار جامعة586.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيمرزوك خلف عامر االء4023192042370019

االسنان طب كلية/االنبار جامعة586.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيعليوي ابراهيم موسى خديجة4024192042383058

االسنان طب كلية/االنبار جامعة586.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيارحيم اسماعيل حقي ايات4025192042189018

االسنان طب كلية/االنبار جامعة586.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمنفي رديف مصلح حنين4026202042160033

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.9الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيشاكر رافع هيثم الرحمن عبد4027102041002089

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.4للبنات االنبار ثانويةاحيائيشاكر حمدي عماد ساره4028192042153054

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنات القائم اعداديةاحيائيسليمان هللا عطا بديع هديل4029192042146085

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنات القائم اعداديةاحيائياسماعيل حامد قتيبه آيه4030192042146006

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنات العرب شط ثانويةاحيائيهللا عبد صالح معتز نبأ4031112042062096

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنات  ابابيل اعداديةاحيائيمحمود سلمان حبيب بلسم4032112042111002

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاحيائيذياب هالل الرحمن عبد احمد4033192041041006

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنات الشفق ثانويةاحيائيجمعه شحاذه احمد نبأ4034192042243064

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنين االهلية الرسالة ثانويةاحيائيسعيد تركي مؤيد زيد4035102041058003

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنات بروانة ثانويةاحيائيمحمد سميان منذر اسيل4036192042151005

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنين الحقالنية اعداديةاحيائيمخيلف شفيق رياض هللا عبد4037192041020031

االسنان طب كلية/االنبار جامعة585.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيابراهيم خليل سامي محمود4038192041009298

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنات الفاطميات أعداديةاحيائيعلوان حسين سلطان ساره4039122042102041

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنات بحركة ثانويةاحيائيعمر عباس فالح محمد أمينه4040312042043003

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنات المحفوظ اللوح ثانويةاحيائيبرغش حمود هيثم فاطمة4041192042262016

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنات االهلية العلم منارة ثانويةاحيائيماهود غانم علي زينب4042142042190020

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيصالح صائب ثائر ساره4043192042154018

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنين الفراهيدي اعداديةاحيائيرمضان رحيم علي امجد4044212041027003

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنين الرصافي اعداديةاحيائيعناد خالد جمال خلدون4045192041012019

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنين الخطيب اعداديةاحيائيمحمد صالح معن غيث4046182041002075
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االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيفزع شرهان نهاد طيبة4047212042090121

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةاحيائيمحمد صالح علي الدين سيف4048172041104034

االسنان طب كلية/االنبار جامعة584.0الحارثية-المتميزين ثانويةاحيائيعباس الدين صالح ياسر يمان4049102041028185

الصيدلة كلية/االنبار جامعة592.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيحمادي نوري نزيه طيبه4050312042047141

الصيدلة كلية/االنبار جامعة589.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيصالح غالب شاكر الحميد عبد4051192041002025

الصيدلة كلية/االنبار جامعة588.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيمفرح كريم فرج مريم4052312042047170

الصيدلة كلية/االنبار جامعة587.3الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيدوالن فاضل قصي هللا عبد4053102041002114

الصيدلة كلية/االنبار جامعة587.2المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيرشيد مصطفى القادر عبد زينه4054102042078107

الصيدلة كلية/االنبار جامعة587.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيسلمان خلف سالم اديان4055142042076004

الصيدلة كلية/االنبار جامعة587.0الخارجياتاحيائيخلف زيدان عبدالرحمن رسل4056212042401042

الصيدلة كلية/االنبار جامعة587.0للبنات القدس اعداديةاحيائيابراهيم خليل الدين عماد هاله4057212042110118

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيمحمد كاظم غانم هللا عبد4058172041017111

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيالرحمن عبد الستار عبد خالد ياسر4059192041114118

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنين العامرية اعداديةاحيائيعلي حسن ابراهيم اسامه4060102041020029

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنات االعظمية اعداديةاحيائيحمود عبد رسول رفل4061132042073035

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنات الزوراء ثانويةاحيائيبطي ياسين عادل تبارك4062192042155010

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنات الخالدية اعداديةاحيائيياسين جزاع فايق ريام4063192042185032

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيمحمود اسماعيل موسى انفال4064212042178029

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنات االهلية الشرقية دار ثانويةاحيائيحسن صالح وعد تبارك4065172042327011

الصيدلة كلية/االنبار جامعة586.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيمحمد جاسم جمال نبأ4066192042383161

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة489.0للبنين هيت اعداديةتطبيقيحسين اللطيف عبد فراس احمد4067192051014013

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة448.0للبنات الشرقية عنه ثانويةتطبيقيمحمد مخلف عوده رغد4068192052201004

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة442.0للبنين فلسطين اعداديةتطبيقيرشيد مجيد خالد محمد4069192051002037

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة409.0للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيحسن صالح حميد حسين4070192051004015

العلوم كلية/االنبار جامعة519.0للبنات الكواكب ثانويةاحيائينطاح محمود عواد ورود4071192042208060

العلوم كلية/االنبار جامعة516.0للبنات الفرات ثانويةاحيائيمحمد حمد حسين ريام4072192042147022

العلوم كلية/االنبار جامعة515.0للبنات العدل ثانويةاحيائيزبالة خيون جابر علياء4073192042174029

العلوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنات الشموخ ثانويةاحيائيعواد حميد ذاكر ندى4074192042161044

العلوم كلية/االنبار جامعة503.0للبنات الوثبة اعداديةاحيائيعبدالجبار عبدالقادر جمال جنات4075192042194031

العلوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنات العال اعداديةاحيائيملفي رزيك حامد بان4076192042156014

العلوم كلية/االنبار جامعة498.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيفندي حميد عمر مريم4077322042030035

العلوم كلية/االنبار جامعة497.0للبنين الرميلة اعداديةاحيائيمحمد اللطيف عبد بشير طه4078192041003038

العلوم كلية/االنبار جامعة496.0للبنات قريش ثانويةاحيائيكروت نجم عبيد الرحمن تبارك4079192042158019

العلوم كلية/االنبار جامعة494.0للبنات الرمادي ثانويةاحيائيصالح مهدي خيرهللا صبيحه4080192042164014
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العلوم كلية/االنبار جامعة491.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيمذود مخلف محمود مريم4081192042183037

العلوم كلية/االنبار جامعة489.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةاحيائينصيف حماد كامل هديل4082192042205030

العلوم كلية/االنبار جامعة486.0للبنات اليقين ثانويةاحيائيجاسم عواد كريم هويدا4083192042212054

العلوم كلية/االنبار جامعة481.0للبنات الرافدين ثانويةاحيائيعيادة رشيد علي هيام4084192042234065

العلوم كلية/االنبار جامعة506.0للبنات هيت اعداديةتطبيقيحميد علي حسين داليا4085192052196011

العلوم كلية/االنبار جامعة474.0للبنين التقدم اعداديةتطبيقيعبد سلمان فيصل محمد4086192051062027

العلوم كلية/االنبار جامعة453.0للبنين تلعفر اعداديةتطبيقيعباس فاضل محمد جميل4087172051118006

العلوم كلية/االنبار جامعة453.0للبنين بشير بن النعمان ثانويةتطبيقياحمد الرحمن عبد شاكر ثامر4088192051124009

العلوم كلية/االنبار جامعة452.0للبنين الرصافي اعداديةتطبيقيحمزه سعيد اياد جهاد4089192051012016

العلوم كلية/االنبار جامعة449.0ايسر-  الخارجيونتطبيقياحمد عباس تحسين عبدالكريم4090172051402031

العلوم كلية/االنبار جامعة414.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيعبدالجبار احمد صالح سيرين4091192052173006

العلوم كلية/االنبار جامعة412.0ايسر-  الخارجيونتطبيقياحمد عباس تحسين مصطفى4092172051402055

العلوم كلية/االنبار جامعة406.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةتطبيقيحمادي مشعل علي زبيده4093192052189011

العلوم كلية/االنبار جامعة405.0للبنين التقدم اعداديةتطبيقيعبد ابراهيم جمال عثمان4094192051062015

العلوم كلية/االنبار جامعة397.0للبنين النهرين اعداديةتطبيقيعبيد محمد حازم سجاد4095112051020029

العلوم كلية/االنبار جامعة391.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةتطبيقيعبد حمد صالح كرم4096192051026054

العلوم كلية/االنبار جامعة387.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيرشيد الرزاق عبد احمد القادر عبد4097192051011046

العلوم كلية/االنبار جامعة377.0أنقرة-تركيا األهلية العراقية االبداع مدارستطبيقيحسين ابراهيم سعدون فاطمه4098132052243001

العلوم كلية/االنبار جامعة374.0للبنين كبيسة اعداديةتطبيقيرجب ارزيك تحرير قيصر4099192051017020

العلوم كلية/االنبار جامعة371.0للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيياسين محمد القادر عبد مصطفى4100192051004045

العلوم كلية/االنبار جامعة365.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيمخلف رشيد نافع علي4101192051070048

العلوم كلية/االنبار جامعة363.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةتطبيقيمدهر محمد كريم نجوى4102192052303001

العلوم كلية/االنبار جامعة362.0للبنين الصقالوية اعداديةتطبيقيرشيد متعب حكمت محمد4103192051028038

العلوم كلية/االنبار جامعة361.0للبنات االثير ابن ثانويةتطبيقيزيدان خلف عمار ايه4104192052131004

العلوم كلية/االنبار جامعة361.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةتطبيقيحسين حمد سالم سلطان4105192051359034

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة470.0للبنين هيت اعداديةاحيائينصار سهمي محمد سهمي4106192041014047

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة469.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيمصلح جميل باسم محمد4107122041020112

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة459.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائينعيم مجيد احمد علي4108112041156072

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة458.0للبنين هيت اعداديةاحيائيلطيف نجيب محمد العزيز عبد حذيفه4109192041014027

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة429.0للبنات هيت اعداديةتطبيقيوسمي حسين قاسم زهراء4110192052196018

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة387.0للبنات الحريري اعداديةتطبيقيعيدان محمود احمد وسن4111192052193013

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة375.0للبنات العراق جنة اعداديةتطبيقيسعيد احمد الستار عبد زينب4112182052221019

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة364.0للبنين الكرمة اعداديةتطبيقيخليفه محمد محمود الكريم عبد4113192051066018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة423.0للبنين الرميلة اعداديةاحيائيحمد الرحمن عبد مجيد احمد4114192041003009
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة412.0للبنات الخالدية اعداديةاحيائيخلف زيدان خالد ابرار4115192042185006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة397.0للبنين جلوالء اعداديةاحيائيحياوي ابراهيم سعد العزيز عبد4116212041009123

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة392.0للبنين الرميلة اعداديةتطبيقيناصر علي الرحمن عبد علي4117192051003044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة364.0للبنين الفتوة اعداديةتطبيقيعبد عادل عمر زيد4118192051065010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة458.0للبنات النهضة اعداديةادبينجم محمد محمود فاطمه4119192022191055

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة455.0للبنين زنكورة اعداديةادبياحمد ابراهيم قيس مصطفى4120192021032034

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة438.0للبنات الحقالنية اعداديةادبيطالع الجبار عبد راجي منار4121192022178031

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة438.0للبنات االزدهار ثانويةادبيسرحان فاضل محمد زينب4122192022154008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة423.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيحسن عبد حامد السالم عبد4123291921014119

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة417.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيمحمد جاسم جميل جابر4124192021342041

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة377.0للبنات حديثة اعداديةادبيسعيد محمد خطاب جهاد سالمه4125192022199018

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة408.0للبنات العال اعداديةادبيمرار عبد الرحمن عبد هاله4126192022156043

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة406.0للبنات القائم اعداديةادبيفريح احمد خميس غفران4127192022146021

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة401.0للبنات العادل االمام ثانويةادبيخلف فيصل غزوان مريم4128192022159025

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة395.0للبنات الشرقية عنه ثانويةادبييوسف عبدالهادي عدنان أريج4129192022201001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة386.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةادبيخلف محمد عبد احمد4130192021340008

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة382.0للبنات الشرقية عنه ثانويةادبيمحمد مخلف عوده رافده4131192022201009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة381.0للبنات العال اعداديةادبيلطوفي عبد نجم امنه4132192022156002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة379.0للبنين زنكورة اعداديةادبيذكر حميد عوده رامي4133192021032012

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة379.0للبنات القران حارسة ثانويةادبيسرحان محمود عالء رغد4134192022385007

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة437.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيحمادي عواد محمد ضحى4135191942163041

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة395.0للبنات قريش ثانويةاحيائيحسين علي حميد لبنى4136192042158070

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة369.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيعياده محمد وسام مصطفى4137192041070061

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة365.0للبنات القبطية ماريا اعداديةتطبيقيفرحان عباس هيثم ايه4138192052163005

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة390.0للبنات الشرقية عنه ثانويةاحيائيالرزاق عبد هللا عبد عادل ضحى4139192042201016

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات المسائية القائم ثانويةاحيائيحسين هللا عطا فوزي ميس4140192042371098

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة368.0للبنين كوثا اعداديةاحيائيالساده عبد حامد عباس مصطفى4141232041051170

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة366.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيحمزه جحيل حاكم جميل4142242041211016

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنات جنين اعداديةاحيائيشيلم عودة حسن هجرة4143192042149082

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيمحمد صالح مهدي احمد4144192041114013

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاحيائيصليبي عجوان علي حسين4145192041359012

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنات العادل االمام ثانويةاحيائيجاسم محمد سالم فاتن4146192042159079

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة428.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيحسن شهيد احمد آمنه4147242042122001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات العال اعداديةاحيائيمصطفى كامل الستار عبد ريا4148192042156036
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة424.0للبنات اليقين ثانويةاحيائيعجاج حمدان خليل يقين4149192042212059

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة412.0خارجيوناحيائيخليل ظافر مرشد حذيفه4150192041400013

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنين الحقالنية اعداديةتطبيقيعايش إبراهيم طه ياسين4151192051020098

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنين البخاري اعداديةتطبيقيعواد رمضان بهاء ايمن4152192051106009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات االهلية المجد ثانويةتطبيقيكريم عبدهللا خضر اسماء4153192052383001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة360.0للبنات هيت اعداديةتطبيقيحمادي حسان عبداللطيف نوران4154192052196031

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة541.0للبنات الباهلي امامه ثانويةابيادبيحماد عباس خضير امنه4155192022210004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة506.0للبنين الرشاد ثانويةادبيحمود سهيل هاني محمد4156192021050034

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة500.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةادبيسعد خميس حكيم اسامه4157192021011009

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةادبيمحمد عبد محمود علي4158192021011030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة464.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيكريم محمد قاسم مالك4159212022090024

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة452.0المختلطة االنام خير ثانويةادبينومان نصر محمد همام4160112021166032

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنين الخلد ثانويةادبيمحمد ميسر ياسر عمار4161192021286004

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة438.0للبنين الواقدي ثانويةادبيمجبل عبد حسن الرحمن عبد4162192021086020

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة421.0للبنين الخلد ثانويةادبيمطر الرحمن عبد متعب ياسين4163192021286007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة404.0للبنات المسائية المآذن أعداديةادبيصحن معسر رحيم ايمان4164192022369033

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة404.0للبنين الطيار جعفر اعداديةادبينجاد خلف خالد هللا عبد4165192021054020

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة403.0المختلطة الزهاوي ثانويةادبيشهاب خلف عماد امير4166192021282002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة397.0للبنات الشرقية عنه ثانويةادبيمهنا كركوش جابر تقى4167192022201007

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة396.0للبنين تمام ابي ثانويةادبيحمادي نجم مطر مصطفى4168192021075031

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة396.0للبنات الشيماء اعداديةادبيمحمد جاسم بهجت آيات4169192022197003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة393.0للبنات االزدهار ثانويةادبيسرهيد رجب الدين بهاء نورالهدى4170192022154021

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة370.0للبنات الياقوت اعداديةادبيهللا عبد جاسم ابراهيم سرى4171192022246018

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة504.0للبنين اربيل ثانويةاحيائيطلك عماش عيد محمد4172312041012024

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة402.0للبنين زنكورة اعداديةاحيائيجاسم مخلف محل يونس4173192041032058

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة402.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيخليفه غربي محمود ربى4174312042047079

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة401.0للبنين الكرمة اعداديةاحيائيهللا عبد نجم حامد هللا عبد4175192041066088

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة400.0للبنات االثير ابن ثانويةاحيائيحمادي حردان رشيد نور4176192042131030

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة396.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيمصلح محمد جاسم االء4177192042370016

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة393.0للبنين زنكورة اعداديةاحيائيجاسم نصيف سالم يعقوب4178192041032057

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة398.0للبنات االهلية المعالي ثانويةتطبيقيرزه هاشم رائد والء4179192052141003

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة378.0للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيامين محمد الجبار عبد بارق4180192051004009

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة363.0للبنين القدس اعداديةادبيعلي حسين ماجد هللا عبد4181102021014031

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة362.0خارجيونادبياحمد صبحي طالل بهاء4182192021400016
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والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة387.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيخليل علي محمود محمد4183202041259285

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةادبيهاشم السادة عبد سلمان دالل4184112022218013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة402.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةادبيحمود حميد محمد ايات4185192022370008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة391.0خارجياتادبيفرحان مطلك نصيف مريم4186192022401102

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة389.0للبنات الرياحين ثانويةادبيصالح اخضير مصطفى ملوك4187192022186014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة385.0للبنات الروافد اعداديةادبيعبيد محمد دريد نور4188192022198039

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنات العقيق وادي اعداديةادبياسماعيل حردان مجيد ساره4189192022175022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة531.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيعبدهللا فرج فارس يقين4190192042383194

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيجاسم عبدهللا لطيف نباء4191192042188130

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيعباس كرجي محمد سحر4192192042226062

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة401.0للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيغضيب ابراهيم حميد مريم4193192042393014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة401.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاحيائيسليمان داود محمد ماريا4194192042152036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة394.0المختلطة طفيل ابن ثانويةاحيائيمسعر مجبل بشير شفاء4195192042306012

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة384.0للبنات المعرفة شعاع ثانويةاحيائيابراهيم محمد عبد الزهراء فاطمة4196192042272021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاحيائيخلف خليل ابراهيم سرى4197192042137040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة379.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاحيائيعباس محمد جاسم هديل4198192042373042

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة375.0للبنات الحرية ثانويةاحيائيعلي سلوم محمد طيبه4199192042192029

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة373.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيشهاب حمد سعيد مريم4200192042370211

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات الخالدية اعداديةاحيائيمطر احمد رياض فاطمةالزهراء4201192042185061

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة368.0للبنات وهب بنت امنه ثانويةاحيائيخضير طه جمال حوراء4202192042260009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة368.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيمحسن علي عثمان غفران4203192042193081

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة366.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيابراهيم عبداللطيف ياسر سميه4204192042189113

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة363.0للبنات النور ثانويةاحيائيعبد حمد خميس شروق4205192042237011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة363.0للبنات االثير ابن ثانويةاحيائيشيحان صلبي علي تماضر4206192042131008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة362.0للبنات الرياحين ثانويةاحيائيابراهيم حميد وليد يقين4207192042186067

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0للبنات اليقين ثانويةاحيائيجراد محمد نايف ايه4208192042212008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0للبنات المسائية القائم ثانويةاحيائيشاكر حميد خالد هيام4209192042371116

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة360.0للبنات العال اعداديةاحيائيالمجيد عبد السالم عبد المجيد عبد طيبة4210192042156054

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة363.0للبنات اسماء ثانويةتطبيقيعطا فراس عماد صفا4211112052100011

اآلداب كلية/االنبار جامعة364.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيفياض كسار هللا عبد علي4212192021040024

اآلداب كلية/االنبار جامعة367.0للبنين تازة اعداديةاحيائيالعابدين زين عباس ابراهيم محمد4213202041018014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة368.0للبنات العبور ثانويةاحيائيمهنا صالح مهيدي لطفيه4214192042223009

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة366.0المختلطة التسامح ثانويةاحيائيمطرود بدر عراك أرشد4215232041192001

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة363.0المختلطة الرحالية ثانويةاحيائيسليمان نافع ابراهيم عبدهللا4216192041274009

278 من 124 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة361.0للبنين الحقالنية اعداديةاحيائيطه مقبول احمد القادر عبد4217192041020030

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة360.0للبنات بروانة ثانويةاحيائيصالح حمادي خليل أثار4218192042151001

الطب كلية/العراقية الجامعة688.2للمتميزين الصدرين ثانويةاحيائيرسن كاظم محمد مؤمل4219151941012054

الطب كلية/العراقية الجامعة596.0للبنين االهلية االمراء ثانويةاحيائيجياد محمد صادق جعفر4220132041041003

الطب كلية/العراقية الجامعة594.0للبنات الرباب ثانويةاحيائيجابر حميد ناظم هاجر4221152042052059

الطب كلية/العراقية الجامعة593.0للبنات النزاهة ثانويةاحيائيعباس حسن عباس زهراء4222142042093031

الطب كلية/العراقية الجامعة592.0للبنين االهلية االوائل اعداديةاحيائيشنين جواد محمد الحسين عبد احمد4223262041048006

الطب كلية/العراقية الجامعة591.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيحميد كامل عالء مروه4224272042160340

الطب كلية/العراقية الجامعة590.3للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةاحيائيسلطان محمد علي حسن4225122041001031

الطب كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات المركزية اعداديةاحيائيالوهاب عبد حسن ثائر ايه4226132042119002

الطب كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيخضير حسين صبر غفران4227262042120164

الطب كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيخليل ابراهيم فخري طيبه4228102042221148

الطب كلية/العراقية الجامعة590.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةاحيائيعلي الحسن عبد الحافظ عبد علي4229142041012022

الطب كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات ايالف ثانويةاحيائيمهدي ياسين سعد فرح4230142042105062

الطب كلية/العراقية الجامعة590.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيهللا عبد علي ثامر نور4231212042102143

الطب كلية/العراقية الجامعة589.3المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيعبد مهدي االمير عبد زهراء4232102042078084

الطب كلية/العراقية الجامعة589.2للمتميزات المالئكة نازك ثانويةاحيائيبدن حميد امجد ايه4233272042077012

الطب كلية/العراقية الجامعة589.2للبنين األهلية التفوق اعداديةاحيائيعبد ياسين أياد أمير4234102041043007

الطب كلية/العراقية الجامعة589.1زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائيحمدي حمودي طه العابدين زين4235142041010042

الطب كلية/العراقية الجامعة589.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيجاسم فؤاد اياد مهدي4236212041002160

الطب كلية/العراقية الجامعة589.0للبنين المقدام إعداديةاحيائيهللا عبد حسن حيدر الحسن4237142041017017

الطب كلية/العراقية الجامعة589.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيخيون خلف محمد زينة4238152042080194

الطب كلية/العراقية الجامعة589.0للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيحسين حميد عقيل االء4239152042050006

الطب كلية/العراقية الجامعة589.0للبنين النجاح اعداديةاحيائيعبدي جندي سمير عمر4240142041027055

الطب كلية/العراقية الجامعة589.0للبنات العيون ذات ثانويةاحيائيكاطع خلف قحطان آيه4241112042104003

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة588.6الخضراء-  المتميزات ثانويةاحيائيخلف صبحي محمد فاطمه4242102042100088

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة587.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيمايخان علي زياد زهراء4243132042121095

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيطالل المهدي عبد صاحب زهراء4244262042250103

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيحسن محمود شاكر ايه4245212042140026

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنين قار ذي ثانويةاحيائيالخالق عبد كامل زهير كامل4246212041032026

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيسلطان حسن صالح زينب4247212042138078

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات تبوك ثانويةاحيائييبير صالح نايف سجى4248112042102031

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيحسين عبد سلمان اطياف4249132042070019

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنين شريف صادق اعداديةاحيائيالحسين عبد عزيز بهمن حيدر4250212041088017
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االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنين النهروان اعداديةاحيائيمكلف مراد عادل تقي4251152041020008

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات الفكر اعداديةاحيائيمحمد قمر صاحب زهراء4252152042056046

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات النجاة اعداديةاحيائيارحيمه الحسين عبد محمد الهدى نور4253152042042102

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات نرجس السيدة اعداديةاحيائيجابر هللا عبد نجم يقين4254152042055135

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيهللا عبد عزيز محسن ندى4255152042046228

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات الزيتونة اعداديةاحيائيهللا فتح سمين عماد رواسي4256212042092043

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة586.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيصالح برهان عدنان الهدى نور4257142042111268

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة585.3للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيحسن الخالق عبد اياد رغد4258132042121072

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات المؤمنين ام ثانويةاحيائيحسين علي جواد حوراء4259122042092019

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيغضبان ناصر باسم زينب4260152042048097

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة585.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيرضا االمير عبد طالل مهدي4261122041030149

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيهللا فرج عطيه الحسن عبد سجى4262122042231064

االسنان طب كلية/العراقية الجامعة585.0للبنات العلم باب ثانويةاحيائيحسان علي عماد مريم4263122042123019

المدني قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة491.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيعلي محمد ابراهيم محمد4264102051014077

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة446.0الخارجيونتطبيقيبدر محيبس جاسم علي4265282051400043

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة530.0للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةاحيائيهللا عبد لطيف احمد رضا محمد4266232041282089

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة493.0للبنات الفكر اعداديةادبيحيدر حسين علي حوراء4267152022056022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة493.0للبنين المصطفى اعداديةادبيكاظم شحاذة فراس علي4268102021017040

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة491.0الخارجياتادبيراضي الحسن عبد عالء سالي4269142022401113

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات بلقيس اعداديةادبيرشيد محمد محمود اسراء4270132022071005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة489.0للبنين بغداد اسد اعداديةادبيعفتان ابراهيم عبد حسين4271142021048026

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة487.0الخارجياتادبيعبد رشيد الخالق عبد سماء4272112022401127

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة487.0للبنات فلسطين اعداديةادبينايف مهنه كريم نور4273102022114030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات الفرح اعداديةادبيكاظم ابراهيم منير مريم4274142022125030

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة486.0للبنين المختار عمر ثانويةادبيمهدي محمد عصام سجاد4275102021004011

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات جرير اعداديةادبيمحمد عباس علي بنين4276122022089007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة485.0المختلطة واسط ثانويةادبيفليح غياض رمح عباس4277132021174005

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات الزهراء ثانويةادبيعباس الرضا عبد محمد شهد4278112022088028

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات العربي السيف اعداديةادبيلعيبي حاتم محمد فاطمه4279132022111086

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين الوركاء اعداديةادبيكاظم حبيب علي محمد4280112021027087

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنين المتنبي اعداديةادبيحسن سي محمد جابر علي4281132021017067

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة484.0للبنات الزهور ثانويةادبيحسن علي حسين تبارك4282112022078010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة436.0للبنات اجنادين اعداديةتطبيقينجم سعدون نجم فاطمه4283102052120044

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة474.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةادبيكامل حاتم فوزي روان4284132022112019
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة434.0للبنات العامرية اعداديةادبيصالح مهدي سعد اية4285102022118006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات االنتصار اعداديةادبيالحسين عبد الكاظم عبد مهند يمامة4286132022091122

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة418.0للبنات الرشيد ثانويةادبينعمه عباس رياض الزهراء طيبه4287132022096021

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة411.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةادبيقاسم محمود الكريم عبد رند4288102022106016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة403.0للبنين األدبية الرياحي الحر اعداديةادبيكريم الحسين عبد عدي حسين4289112021181026

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة400.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيمفتن علي عباس علي4290122021047106

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة396.0المختلطة واسط ثانويةادبيعلي احمد هادي صالح4291132021174004

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة394.0للبنين الرصافي اعداديةادبيصالح علي حسن محمود4292192021012052

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة393.0للبنين المسائية جيا ثانويةادبيمحمود شاكر مظفر وسام4293322021060044

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة393.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيمحمد كل الجبار عبد الستار عبد امير4294152021072023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة390.0للبنات االعظمية اعداديةادبيمهدي فليح زياد تبارك4295132022073024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة390.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيعلو فارس مهدي ضحى4296142022095047

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة389.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةادبيغيالن غضبان مهند علي4297132021012086

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة388.0للبنين الجزيرة إعداديةادبيالنبي عبد سوادي ناصر حسين4298142021018024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة390.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيعلي عبد مهوس ياسر عمار4299162051355201

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة388.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةتطبيقيجواد عباس مثنى عبدهللا4300132051004024

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة458.0للبنات االنتصار اعداديةادبيحسن سلمان نبيل زهراء4301132022091047

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات األدبية العقيلة اعداديةادبياسد علي محمد ابراهيم شهد4302112022136052

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة446.0للبنين الخضراء اعداديةادبيحسين مرزوك وليد مصطفى4303102021013061

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةادبيشحاذه شاكر زياد ضحى4304122022230024

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات البسملة ثانويةادبيصالح خضير محمد زهراء4305112022135014

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة436.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيلفته محي حسن منتظر4306112021180169

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة422.0للبنات البتول اعداديةادبيسليمان احمد عصام اسماء4307112022072009

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة420.0المختلطة وقاص ابي بن سعد ثانويةادبيابراهيم صباح هيثم إيهاب4308112021150004

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة419.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةادبيهللا عبد كاظم احمد كاظم4309132021002072

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة418.0للبنات االنفال اعداديةادبيهللا رحمه عبدالمنعم هيثم ناهده4310102022101067

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة417.0للبنات االنوار ثانويةادبيابراهيم بديع نهاد تيسير4311122022104009

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة417.0للبنين العامل اعداديةادبيعباس عبيد عباس امير4312112021015010

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة417.0للبنات سومر ثانويةادبيهللا عبد فاضل طالب هاجر4313142022072113

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة416.0للبنات الفضيلة ثانويةادبيدفاك اعبيد علي فرح4314102022084024

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة414.0للبنين الطارمية أعداديةاحيائيحمادي خلف محمود بالل4315122041022028

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة414.0المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيكامل االله عبد ليث ايه4316102042078025

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة401.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيعبدالحليم هاشم قيس محمد4317192041343204

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة399.0للبنين الزوراء اعداديةاحيائيكاطع طالب هللا عبد علي4318122041006023
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة379.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيحسين حميد حيدر العابدين زين4319122041031070

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة379.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةتطبيقيعلي سلمان قحطان احمد4320112051016013

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة365.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقيعبد احمد خليل محمد4321192051009066

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة362.0للبنات الرياحين ثانويةتطبيقيعبود مطشر كريم زهراء4322122052122014

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة362.0للبنات العامرية اعداديةتطبيقيهللا عبد الرزاق عبد احمد صفا4323102052118031

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة412.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةادبيحسين العباس عبد حسين علي4324112021160019

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة403.0للبنين المدحتية اعداديةادبيفرحان نغماس علي ضيف4325232021017025

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة397.0للبنات الخلود ثانويةادبيحسين مطر فياض سجى4326122022093023

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة377.0للبنات الهدى اعداديةادبيحمد دهام الصمد عبد شهد4327122022106024

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة365.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيحسن خليف احمد مصطفى4328152021017134

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة456.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيحداوي عبد محمد امين4329111941032011

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة421.0للبنين البيادر ثانويةاحيائيعلي عبد علي يزن4330192041094019

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة417.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمرزوق حسين جبار ضحى4331232042271504

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة387.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيفنر عباس علي اسراء4332182042205008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة383.0للبنين الطارمية أعداديةاحيائيالعزيز عبد ابراهيم محمد مصطفى4333122041022104

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة381.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةاحيائيعباس خليفه صالح علي4334212041222018

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة381.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيحسين علي احسان امنه4335112042218009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة376.0للبنين المسائية جيا ثانويةاحيائيحسن عبد مظهر الحكيم عبد4336322041060035

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة376.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيمهاوش حمد كريم هدى4337102042221131

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة547.0للبنات االستقامة اعداديةادبيمطير صبار رضا امنه4338152022058005

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة530.0للبنات الرميلة اعداديةادبيدويش حنظل قاسم ساره4339152022044059

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة522.0للبنات السعادة ثانويةادبيابراهيم خليل عزت زهراء4340142022120019

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة512.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيملك جبار عمار سجى4341152022050060

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة511.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبيسعدون محسن فاضل حوراء4342152022054024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة507.0للبنات الناصرة اعداديةادبياحمد ابراهيم الجليل عبد براء4343142022133011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة501.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبيعيسى حنين احمد رقيه4344152022049030

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة493.0الخارجياتادبيتويم فرهود كريم هبه4345132022401193

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة492.0للبنات الحكمة ثانويةادبييوسف جاسم عالء زهراء4346102022107024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة491.0للبنات الفردوس اعداديةادبيجبار الواحد عبد علي محمد ايه4347132022118010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة488.0للبنات االهلية العلم منارة ثانويةادبيكاطع مجيد رعد زهراء4348142022190007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة486.0للبنات األهلية الوركاء ثانويةادبيكاظم رديف فايق ايه4349132022090002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة485.0للبنات فدك اعداديةادبيجواد حسين صدام مها4350212022156033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة483.0للبنات االسكندرية ثانويةادبيابراهيم فاضل رياض نورس4351232022094026

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات القرى ام اعداديةادبيحسين عباس ياسين سمانه4352142022079085
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة478.0للبنات زينب اعداديةادبيالحسين عبد جاسب ضياء رسل4353142022110054

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة473.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيخلف جبار فراس يقين4354122022134183

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة466.0للبنات المشاهده ثانويةادبيياسين جواد محمد تبارك4355122022080004

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات العزة اعداديةادبيصفر صادق يونس عال4356122022118039

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة459.0للبنات االخالص اعداديةادبيكاظم عبادي بشير تبارك4357112022112028

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبيدرويش خزعل باسم امنيه4358152022054009

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة454.0المختلطة البراق ثانويةادبيحميد كاظم علي هدى4359122022177015

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةادبيكاظم علي باسل رقيه4360132022112018

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيراضي حسين علي زينب4361142022222058

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات طيبة ثانويةادبيجاسم علي عامر غفران4362132022116025

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة449.0للبنات الوفاق ثانويةادبيحميد عراك صدام نبأ4363122022103054

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات القناة اعداديةادبيفرحان ناجي عالء بنين4364132022072007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيكاظم غنام حامد نبأ4365262022126103

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة447.0للبنات التسامح اعداديةادبيفاضل عباس احمد حوراء4366142022076031

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة446.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيالمراد احمد جعفر فاطمه4367152022055064

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة442.0للمتميزات القاهرة ثانويةادبيمزهر صبار احسان شمس4368132022100027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات االحرار قبلة ثانويةادبيحسن منصور دعدوش منتهى4369262022138020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات الهدى اعداديةادبيمحمد عبد مشتاق براء4370122022106007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة441.0للبنات العلم باب ثانويةادبياحمد فاروق عباس علياء4371122022123020

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات النجاة اعداديةادبيشذر منصور سالم غفران4372152022042059

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات االهلية النخبة ثانويةادبيسلمان قند مركز حال4373222022424003

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة435.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيزايد علي رسول منار4374152022050095

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيابراهيم عوين عالء زينب4375262022126049

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة429.0للبنات األدبية العقيلة اعداديةادبياحمد مرهون معروف ضحى4376112022136055

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة427.0للبنات المكنون الدر ثانويةادبيهاشم كاظم ابراهيم زينب4377262022146006

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات رفيدة اعداديةادبيهاشم حسن صالح شيماء4378112022106042

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة424.0للبنات المعرفة ثانويةادبيحمدان كاظم محمود ندى4379112022133046

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة422.0للبنات الحضارة ثانويةادبيدرع محمد احمد سلمى4380102022108035

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة422.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةادبيشنيت عباس حسن بلسم4381102022109027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة416.0للبنات الرمادي ثانويةادبيمحيسن جميل احمد زينب4382192022164012

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة416.0للبنات ايمن ام اعداديةادبياجلود حسان سعيد فاطمه4383142022134057

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة415.0للبنات الشعب اعداديةادبيعبد كريم اياد شهد4384132022098108

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة413.0للبنات االعتماد ثانويةادبيعناد جابر صالح مالك4385142022191054

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة412.0المختلطة البواسل ثانويةادبيكاظم محمد مالك ريام4386232022174011
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للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة411.0للبنات عشتار ثانويةادبيابراهيم احمد حسين ضي4387112022086022

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة409.0للبنات االعظمية اعداديةادبيعباس الرزاق عبد عمر تماره4388132022073027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة408.0للبنات المشاهده ثانويةادبيمحمود محمد عدنان منى4389122022080031

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة400.0للبنات العقيلة اعداديةادبيعباس حضيري مرتضى فاطمه4390152022040101

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة398.0للبنات االدبية الزيتونة ثانويةادبيخلف زيدان حرج ماريا4391112022061037

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة398.0للبنات المسرة اعداديةادبيبهار العباس عبد عمار شهد4392152022041040

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة398.0المختلطة البواسل ثانويةادبيعبيد مهدي فواز فاطمة4393232022174019

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة393.0للبنات البنين ام ثانويةادبيابراهيم حسن حيدر ازهار4394132022080002

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة388.0للبنات الشعب اعداديةادبيشعيوط سلمان ثامر زهراء4395132022098064

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة374.0للبنات الكوثر اعداديةادبيزهيري نهاب حسون زهراء4396262022083019

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة372.0الخارجياتادبيصداعي شبيب تحسين منال4397142022401168

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة372.0للبنات المسائية السماحة ثانويةادبيعطية جبار الخالق عبد رباب4398112022215022

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة370.0للبنات الخوارزمي اعداديةادبيداود ابراهيم ثجيل زينب4399262022111027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة369.0للبنات الحضارة ثانويةادبياحمد كامل رحيم عفراء4400102022108040

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة369.0الخارجياتادبيدليفي شبيب حميد دعاء4401152022401043

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة524.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيعباس خضير محمد بنين4402132042105011

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة481.0للبنات االصالة ثانويةاحيائيعبد قدوري الكريم عبد بدور4403112042083016

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة451.0للبنات النعيم اعداديةاحيائيسعود عباس الرحمن عبد حسنات4404142042073041

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة438.0الخارجياتاحيائيشاطي حسن احمد زهراء4405142042401065

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة434.0للبنات اجنادين اعداديةاحيائيبرغش حمود منذر روان4406102042120047

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة418.0للبنات المعراج اعدايةاحيائيمخلف شحاذه يوسف ايه4407102042113018

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة407.0للبنات طيبه ثانويةاحيائيمحمد حميد قاسم منار4408122042082035

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيمحمد عطيه حسن رقيه4409112052074020

اآلداب كلية/العراقية الجامعة434.0للبنات الربيع ثانويةادبيعفتان اسماعيل الرحمن عبد اريج4410122022081002

اآلداب كلية/العراقية الجامعة432.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيحسين الزهره عبد محسن جبرائيل4411272021151007

اآلداب كلية/العراقية الجامعة410.0للبنات الهدى بنت ثانويةادبيزغير المجيد عبد سعد ماجدة4412132022110024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة406.0المختلطة المفاخر ثانويةادبيعبود سمير علي عثمان4413122021175018

اآلداب كلية/العراقية الجامعة398.0للبنات العلم نور ثانويةادبيحمد محمود حامد عائشة4414112022118023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة393.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةادبيجاسم عباس جاسم رضا4415132021259036

اآلداب كلية/العراقية الجامعة391.0الخارجياتادبيحسين حبيب سعد شهد4416132022401121

اآلداب كلية/العراقية الجامعة386.0للبنات الكرامة اعداديةادبيحمزه المبدر عبد سعد زمن4417132022101032

اآلداب كلية/العراقية الجامعة379.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيسلمان حسن جبار منتظر4418152021008183

اآلداب كلية/العراقية الجامعة372.0للبنين االسراء اعداديةادبيعالوي حسين علي حيدر4419102021011017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة366.0الخارجيونادبيناجي محمد اسماعيل محمد4420132021400086
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اآلداب كلية/العراقية الجامعة362.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبييوسف حسن صالح امير4421122021044008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة361.0للبنات الفرح اعداديةادبيحسين ناجي علي غدير4422142022125023

اآلداب كلية/العراقية الجامعة361.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةادبيخضير ياسين علي مصطفى4423132021007056

اآلداب كلية/العراقية الجامعة361.0للبنات الفردوس ثانويةادبيحسن عزت السالم عبد هاجر4424102022090040

اآلداب كلية/العراقية الجامعة361.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيعباس خضير ياس زهراء4425152022046044

اآلداب كلية/العراقية الجامعة429.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيسالم حامد رياض احمد4426131951045003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة389.0للبنات االستقالل ثانويةتطبيقيامين صديق محمد جعفر هند4427132052075025

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة546.0للبنين األهلية الخضراء ثانويةادبيعلي سهيل احمد ليث4428102021038006

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة422.0للبنات العربي الخليج ثانويةادبيجبر عزيز محمد ندى4429142022135028

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة419.0للبنات االنتصار اعداديةادبياحمد هللا عبد عطيه زينب4430132022091050

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة418.0للبنات بسماية سما اعداديةادبيداود الكريم عبد علي منار4431142022193034

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة416.0للبنين الصفا اعداديةادبيسلمان هاشم ياسين حامد4432132021029013

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة415.0للبنات فلسطين اعداديةادبيكاظم سوادي رحيم مروه4433102022114019

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة409.0للبنات الصمود ثانويةادبيفليح محمود وعد منار4434142022101031

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة405.0للبنات الصمود ثانويةادبيحمد هاشم علي زينب4435142022101016

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة405.0للبنات االهلية االلباب ثانويةادبيعلي حسين علي البنين ام4436162022281001

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة404.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيجالب مطشر محمد الزهراء نور4437152022055078

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة403.0للبنات التألف ثانويةادبيجبر رحيم رافد الحوراء4438102022133003

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة401.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةادبيحسن عزيز ثامر طيبه4439102022099023

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة401.0للبنين السويس اعداديةادبيسبع مهدي عزام احمد4440132021006007

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة400.0للبنات عمارة ام ثانويةادبيعلي سلمان داود رسل4441122022117012

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة398.0للبنين النجاح اعداديةادبيسلمان داود رياض محمد4442142021027113

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة398.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةادبيمحمد داود اكرم حيدر4443142021005022

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة398.0للبنات بغداد اعداديةادبيرسن حسن امين مالك4444132022070076

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة372.0للبنين االسراء اعداديةادبيشنيتر علي كريم هاشم4445102021011057

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة363.0الخارجياتاحيائيعذاب كريم علي نورالهدى4446152042401130

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيشرهان الزهره عبد رسول شهد4447142042225180

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة371.0للبنين الحكمة دار اعداديةتطبيقيمحسن غازي احمد ايمن4448142051026006

األعالم كلية/العراقية الجامعة394.0للبنات االمل اعداديةادبيمطر علي حسن زهراء4449142022144012

األعالم كلية/العراقية الجامعة393.0للبنات العلمية النهضة ثانويةادبيحمود هللا عبد حسين آمنه4450112022067002

األعالم كلية/العراقية الجامعة387.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبيجبر نعمه الرحيم عبد قتيبه4451122021044066

األعالم كلية/العراقية الجامعة387.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيجوده تويم جبار حيدر4452112021009035

األعالم كلية/العراقية الجامعة386.0للبنات األهلية البنوك ثانويةادبيجاسم عباس قاسم رؤى4453132022083002

األعالم كلية/العراقية الجامعة385.0للبنين حزيران اول ثانويةادبيابراهيم كامل نعمان الرحمن عبد4454212021062025
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األعالم كلية/العراقية الجامعة384.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيمحمد عباس خالد مصطفى4455112021009107

األعالم كلية/العراقية الجامعة383.0للبنين المسائية اللقاء ثانويةادبيعبد حسن خالد حسن4456122021209014

األعالم كلية/العراقية الجامعة378.0للبنين زياد بن طارق إعداديةادبيحمود جبار علي سيف4457142021020024

األعالم كلية/العراقية الجامعة439.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيخليل عبيد كريم زينب4458242042134109

الطب كلية/بابل جامعة598.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيمراد عبد علي حيدر4459232041007063

الطب كلية/بابل جامعة597.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيمزعل جبر قاسم نسيم4460232042089123

الطب كلية/بابل جامعة597.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيعبيد ذياب احمد نورس4461232042093180

الطب كلية/بابل جامعة597.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيعلوان حسن سجاد نور4462232042142314

الطب كلية/بابل جامعة596.1للبنات التحرير ثانويةاحيائياسماعيل عباس فاضل يسر4463232042096142

الطب كلية/بابل جامعة596.0للبنات االهلية  هللا فرج ثانويةاحيائيهللا عبد علي حسن زينب4464232042155021

الطب كلية/بابل جامعة596.0للبنين الحلة ثانويةاحيائيكريم كاظم عامر حسين4465232041015004

الطب كلية/بابل جامعة596.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيجاسم عبيد ابراهيم زهراء4466232042080051

الطب كلية/بابل جامعة595.0للبنات المسرة اعداديةاحيائيمحمد موده منير زهراء4467152042041036

الطب كلية/بابل جامعة595.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسين سعدون مظفر ابرار4468232042304003

الطب كلية/بابل جامعة595.0للبنين الطبري اعداديةاحيائيموسى محمد حبيب ابراهيم4469232041061001

الطب كلية/بابل جامعة594.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيجواد كاظم سليم حسنين4470232041252045

الطب كلية/بابل جامعة591.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيحمد نعمه يعقوب رقيه4471232042093062

الطب كلية/بابل جامعة591.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحطحوط محمد الكريم عبد تماره4472232042088113

الطب كلية/بابل جامعة590.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحسن شاكر محمود الزمان قمر4473232042087290

الطب كلية/بابل جامعة590.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيكاظم حامد معمر نور4474232042137066

الطب كلية/بابل جامعة590.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيراضي نوري حسن علي االمير4475272041014018

الطب كلية/بابل جامعة590.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيكاظم باقر امير علي4476232041020203

الطب كلية/بابل جامعة589.5للمتميزين الوائلي ثانويةاحيائيهادي امير علي سجاد4477232041047034

الطب كلية/بابل جامعة589.4للبنين المتميزين ثانويةاحيائيعلي كريم احمد علي4478142041007060

الطب كلية/بابل جامعة589.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيعباس هاشم حسين علي4479232041067072

الطب كلية/بابل جامعة589.0للبنات المناذرة اعداديةاحيائيحميدي جبر عادل بيداء4480232042078021

الطب كلية/بابل جامعة589.0للبنات البنين ام اعداديةاحيائيعبد احمد الفقار ذو شهد4481232042091065

الطب كلية/بابل جامعة589.0للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيخضير طه محمود علي4482272041029064

الطب كلية/بابل جامعة589.0للبنات النصر اعداديةاحيائيوالي علي جاسم دعاء4483122042112062

الطب كلية/بابل جامعة589.0للبنات االهلية الزبيدية ثانويةاحيائيعطاهلل مهدي احمد شمس4484262042142006

الطب كلية/بابل جامعة589.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيكطافه صاحب زمان زهراء4485252042096214

الطب كلية/بابل جامعة589.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيالرضا عبد محيل حسين مصطفى4486252041151229

الطب كلية/بابل جامعة589.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيمحمد حسن صالح زهراء4487232042142141

الطب كلية/بابل جامعة588.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيحسن ناجي عبد الرحمن عبد هدى4488232042109176
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حمورابي طب كلية/بابل جامعة597.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيعبيد جاسم بعث زهراء4489232042082034

حمورابي طب كلية/بابل جامعة593.0للبنات عمارة ام اعداديةاحيائيحبيب عباس هللا عبد بنين4490272042071012

حمورابي طب كلية/بابل جامعة590.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيهادي كاظم عدنان بنين4491232042142065

حمورابي طب كلية/بابل جامعة589.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيعلي محمد ناجي هاجر4492262042132243

حمورابي طب كلية/بابل جامعة589.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيراضي عكار كاظم البنين ام4493262042083008

حمورابي طب كلية/بابل جامعة589.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيملوح عباس احمد هللا عبد4494252041031346

حمورابي طب كلية/بابل جامعة589.0للبنات النور اعداديةاحيائيحمد كحط حميد هدى4495262042119104

حمورابي طب كلية/بابل جامعة589.0للبنات فدك اعداديةاحيائيجعفر عبد قاسم هبه4496212042156078

حمورابي طب كلية/بابل جامعة589.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيوحيد علي محمد مازن حنين4497232042087098

االسنان طب كلية/بابل جامعة590.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةاحيائيخطار الساده عبد سعيد رسل4498232042154014

االسنان طب كلية/بابل جامعة587.0للبنات المسعودي ثانويةاحيائيهللا عبد حمزه صالح نور4499232042095085

االسنان طب كلية/بابل جامعة587.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيموسى الحسين عبد محمود ايات4500232042109014

االسنان طب كلية/بابل جامعة586.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيعباس صاحب فارس زينب4501232042087184

االسنان طب كلية/بابل جامعة586.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيجبر االمير عبد علي علياء4502232042086128

االسنان طب كلية/بابل جامعة586.0للبنات السياب ثانويةاحيائيسبهان خليل معد مريم4503102042077092

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيحسين علي حسن سجى4504212042134059

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنات بلد اعداديةاحيائيناجي فاضل قاسم ضحى4505182042176136

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيحسون كريم سليم حسين4506232041019041

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيبدر مهدي صالح مهتدى4507232041009125

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيحميدي دغيم غريب ايوب4508232041012019

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيزباله موسى فاضل ايات4509232042142033

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنات المناهل ثانويةاحيائيرحيم اللطيف عبد رعد شيرين4510132042126048

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيراجي كامل سعد فاطمه4511232042103082

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيكريم حكمت اثير حسنين4512232041067030

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيمطلك عناد قاسم محمد4513122041031148

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنات التعاون اعداديةاحيائيعباس الجبار عبد مثنى تبارك4514112042105028

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيجدوع علوان عدنان براء4515232042088072

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنين االهلية بابل ثانويةاحيائيراجي سامي علي الفقار ذو4516232041288013

االسنان طب كلية/بابل جامعة585.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيقنبر حسن طه حسن4517212041007024

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.8للمتميزات الحلة ثانويةاحيائياالمير عبد نوري حسن ارم4518232042132008

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.8للبنين الهندية اعداديةاحيائيمجيد حمزه عباس سجاد4519272041010077

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.5للمتميزات كركوك ثانويةاحيائيعلي محسن قاسم نور4520202042116069

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.1المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيحسين عبد قاسم هبه4521102042078210

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيعلي هاشم منير ايات4522242042121023
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االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيهللا عبد حمدان مهند منار4523102042221102

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0الخارجيوناحيائيبحر حسن مالذ عمر4524232041400112

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0المختلطة الحسينية ثانويةاحيائيشبادة حسين امين سراج4525232041187007

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةاحيائيعلي كامل كاظم غصون4526212042263013

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيحسن امين محمد احمد4527172041223006

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيعيال علي محسن عذراء4528262042250165

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحنيش كاظم عباس زهراء4529232042120096

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيالحمزه عبد نعمه اياد مرام4530232042142273

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنين البيطار ابن ثانويةاحيائيفرحان حسن رياض امين4531232041163002

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيعلي حسين ابراهيم عمر4532202041001158

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات بابل اعداديةاحيائيعلي داود سامي فاطمه4533212042141078

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيخليل ابراهيم كمال اسماء4534212042178020

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات الواسطي اعداديةاحيائيهللا عبد جاسم حسين سما4535202042102041

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات سارة ثانويةاحيائيخلف محمود حامد هدير4536212042123056

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات دجلة ثانويةاحيائياحمد حسين عالء رولى4537142042078036

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيحسين احمد الدين عز احمد4538172041178006

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات الرافدين ثانويةاحيائيعبدالرزاق احمد طالب مريم4539192042234051

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيعواد تركي سعدون شهالء4540272042056274

االسنان طب كلية/بابل جامعة584.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعبد نجم ميثم محمد4541252041031687

الصيدلة كلية/بابل جامعة591.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيدهش هادي وسام زينب4542232042107059

الصيدلة كلية/بابل جامعة590.0للبنات االهلية  هللا فرج ثانويةاحيائيحسن عباس اللطيف عبد زينب4543232042155023

الصيدلة كلية/بابل جامعة590.0للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيحمزة كاظم احمد مسلم4544232041052067

الصيدلة كلية/بابل جامعة588.0للبنين المشروع اعداديةاحيائيجعفر جريان غانم سالم4545232041010051

الصيدلة كلية/بابل جامعة588.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسن نايف حيدر زينب4546232042088238

الصيدلة كلية/بابل جامعة587.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيرشيد جليل محمد رهف4547212042098081

الصيدلة كلية/بابل جامعة587.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيعبد نجم جواد رسل4548142042076050

الصيدلة كلية/بابل جامعة587.0للبنات العزة اعداديةاحيائيزيدان فاضل عباس بتول4549122042118009

الصيدلة كلية/بابل جامعة587.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائيسلطان كاظم زايد عذراء4550122042136055

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيمحمد عبد محمد فاطمه4551112042078023

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيمصري ليلو سعيد زهراء4552232042304106

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0المختلطة المؤاخاة ثانويةاحيائيمحسن هادي كاظم رقيه4553232042220011

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيحسون خلف عدنان سرى4554112042080082

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيزويد االمير عبد حمزه ايه4555232042103013

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيكاظم كولي رضا ايالف4556232042157007
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الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيمحمد رجه كمال ديما4557192042383066

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيمحمد جاسم نزار علي4558232041257169

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات الزرقاء اعداديةاحيائيسعيد رحال علي فاطمه4559232042108080

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيناجي شاكر الحسين عبد ايالف4560232042271079

الصيدلة كلية/بابل جامعة586.0للبنات المدحتية اعداديةاحيائيمشكل عبيد خضر حوراء4561232042090050

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة522.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقياحمد مهدي صالح كرار4562272051001092

العمارة قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة514.0الخارجيونتطبيقيمحمد جاسم حسن فالح4563222051400068

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة478.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيجواد صاحب مكي امير4564232051007017

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة469.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعوده جباره علي وسام4565162051001232

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة464.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيكليف محمد كاظم علي4566152051005104

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة464.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيجارح قاسم صبيح مهدي4567162051083149

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة460.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيمكي الحسين عبد كاظم مجتبى4568162051043053

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة458.0للبنين الطالئع اعداديةتطبيقيعلي فرحان علي منتظر4569162051012079

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة458.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعبود بدر اياد محمد4570162051001181

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة455.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةتطبيقيمهدي شاكر سعد حسين4571232051012010

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة452.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيمحمد كيطان الكاظم عبد احمد4572162051030006

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة446.8المتميزات االيالف ثانويةتطبيقيحمزه نعمه عادل يسر4573162052156007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة445.0الخارجيونتطبيقيهاشم حسن علي حمزه4574232051400025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة443.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيمحمد جاسم حسن محمد4575222051307265

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة443.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيصالح شريف حسن منتظر4576162051060208

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة441.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيمسفر طه صالح رقيه4577162052207021

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة439.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيمحمود طه محمود مريم4578162052381131

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة488.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيعبيس عبيد هضمان حسنين4579232041017028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة461.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيجبار محمود شكري علي4580162051140041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة456.0المختلطة الينابيع ثانويةتطبيقيجاسم القادر عبد علي هللا عبد4581162051302024

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة584.0للبنين األهلية طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائيعبود ناجي محمد حسن4582252041034009

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة578.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيسلمان فوزي ميثم محمد4583272041001299

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة576.2المتميزين ثانويةاحيائيعلي محمد عزيز طالب عقيل4584282041026022

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة576.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمهدي العباس عبد علي ضحى4585242042220563

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة574.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيشريف شاكر علي فاطمه4586252042084571

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيخماس صالح حميد الباري عبد4587202041259126

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة573.0للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيهادي عون عبد الحسن عبد زينب4588272042147036

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة572.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيشمخي سالم عالء ساره4589272042056238

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة571.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيعيفان هللا عبد سجاد عمر4590232041008125
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الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة570.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيشفيه حسين كريم الكرار علي4591152041001066

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.9المتميزات ثانويةاحيائيهادي رؤوف احمد مريم4592142042094132

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة569.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةاحيائيجاسم احمد محمد منار4593172042305051

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة568.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيسلمان محمود حميد استبرق4594272042089002

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة567.0للبنين عدن ثانويةاحيائيشاهر احمد جاسم يوسف4595202041084083

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين الرسالة اعداديةاحيائيطارش الزم طالب الدين بهاء4596132041005012

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنين النور اعداديةاحيائيمختاض مجيد علي حسين4597122041026056

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاحيائيابراهيم علي سالم بكر4598102041045003

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة565.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيعبد كاظم اياد كوثر4599122042094223

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيغافل كريم علي شمس4600242042106149

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0الخارجياتاحيائيمهدي صالح مهدي ايات4601232042401018

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة566.0للبنين الجديد العراق اعداديةتطبيقيكاظم الواحد عبد عامر حسين4602232051052007

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة472.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمكي االمير عبد عماد حنين4603252042170166

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة444.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيزهراو سكر حيدر امير4604272041007011

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة439.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةاحيائيقاسم كامل اثير علي4605162041064009

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة396.0للبنين المؤاخاة اعداديةتطبيقيمحمد تركي علي حيدر4606272051037014

العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيحسين مهدي ضاري استبرق4607232042119004

العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات االفاق ثانويةاحيائيعطشان كريدي عامر زهراء4608232042144043

العلوم كلية/بابل جامعة499.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيتيموز حبيب سالم ياسر4609272041010219

العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنين مأرب ثانويةاحيائيحسين غانم تركي محمود4610232041049052

العلوم كلية/بابل جامعة489.0الخارجيوناحيائيزناد سعيد حميد حيدر4611232041400057

العلوم كلية/بابل جامعة476.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةاحيائيصبر موسى حسن امنيات4612232042205004

العلوم كلية/بابل جامعة472.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةاحيائيحسن نعمه حسن عباس4613272041015025

العلوم كلية/بابل جامعة472.0للبنات االهلية االوائل اعداديةاحيائيشبيب عيسى سعد نبأ4614262042080144

العلوم كلية/بابل جامعة444.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةتطبيقيصبار مطلك مهدي كاظم4615231951012029

العلوم كلية/بابل جامعة443.0للبنين النيل ثانويةتطبيقيحمزه كريم رزاق سجاد4616232051033016

العلوم كلية/بابل جامعة429.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيحمود كاري علي حسين4617292051016022

العلوم كلية/بابل جامعة429.0للبنات الطليعة اعداديةتطبيقيصالح هادي حيدر فاطمه4618232052088020

العلوم كلية/بابل جامعة416.0للبنين الصويرة اعداديةتطبيقيمزعل جاسم صبر علي4619262051012025

العلوم كلية/بابل جامعة410.0للبنات الحوراء ثانويةتطبيقيحسن سوادي كطران نور4620232052103023

العلوم كلية/بابل جامعة408.0للبنات الربيع اعداديةتطبيقيهادي حسين ميثم سكينه4621232052098032

العلوم كلية/بابل جامعة407.0للبنين األفضل الغد اعداديةتطبيقيحلو محمد اركان مصطفى4622272051030063

العلوم كلية/بابل جامعة407.0الخارجيونتطبيقيمحمد عبد نافع حسين4623292051400014

العلوم كلية/بابل جامعة398.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحمد عفن فليح باسم4624282051151092
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العلوم كلية/بابل جامعة392.0للبنين الطيار جعفر ثانويةتطبيقيحويش ثاني بنوان مرتضى4625282051020042

العلوم كلية/بابل جامعة392.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيعمران ناصر هادي مرتضى4626232051251336

العلوم كلية/بابل جامعة391.0للبنين العباس ثانويةتطبيقيكريم عبود علي سيف4627272051043005

العلوم كلية/بابل جامعة390.0للبنين القيثارة اعداديةتطبيقيياسين محمد مرتضى محسن4628222051051061

العلوم كلية/بابل جامعة384.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحمد حميد محمد ابراهيم4629282051151005

العلوم كلية/بابل جامعة383.0للبنات الزهراء ثانويةتطبيقيعباس جبر كاظم دعاء4630272052061004

العلوم كلية/بابل جامعة381.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيصالح الرزاق عبد محمد رسول4631282051009034

العلوم كلية/بابل جامعة379.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيسلمان جبار كاظم الفضل ابو4632282051151010

العلوم كلية/بابل جامعة377.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقيموازي رحيم حميد ضياء4633222051306056

العلوم كلية/بابل جامعة377.0للبنين الفيحاء اعداديةتطبيقيعزيز حسن حبيب احمد4634232051005003

العلوم كلية/بابل جامعة376.0للبنين الكليم موسى ثانويةتطبيقيختالن اسماعيل سجاد امير4635232051065003

العلوم كلية/بابل جامعة374.0للبنين تراب ابو ثانويةتطبيقيحسن مزبان جميل مؤمل4636282051036022

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة493.0للبنات الشموس اعداديةاحيائيسلمان ابراهيم خليل تبارك4637232042101017

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة479.0للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيكتاب الغني عبد عباس فاطمه4638232042099039

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة478.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيعباس حسين علي رضاء4639232042124042

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة477.0للبنات عشتار اعداديةاحيائيخضير علي ابراهيم استبرق4640232042125006

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة476.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيالحسين عبد حمزه فاضل زينب4641242042077031

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة475.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيالرزاق عبد شاكر بليغ ضحى4642162042192050

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة473.5للبنات التحرير ثانويةاحيائيعبيد اسعد علي زينه4643232042096075

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة473.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيحميد هاشم خليل زهراء4644232042082035

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة473.0للبنات المصابيح ثانويهاحيائيعبد مجدي حسين غسق4645292042079035

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة473.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيعلي كاظم جواد حوراء4646232042086051

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة472.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيجاسم منجل سمير طيبه4647142042067086

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة471.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيمحمد عباس محمد فاطمه4648232042304175

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة471.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيزغير كاظم حسين رويده4649232042111048

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة471.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيحسون مهدي حسين هدى4650232042117193

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة471.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيحسين الرضا عبد كاظم بان4651252042193026

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة470.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيحمزه عبيد فيصل هبه4652232042107089

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة469.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسين عباس مرتضى صفا4653232042271500

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة469.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيكزار كاظم جواد بلقيس4654232042137009

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة467.0للبنات الرفعة ثانويةاحيائييونس دحام حسن امنه4655232042081003

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة466.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحسين علي صفاء نور4656232042087333

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة466.0للبنات  البتول ثانويةاحيائيابراهيم صالح ضياء زهراء4657232042104023

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة465.0للبنات القدس اعداديةاحيائيمحمد جعاز حسين غفران4658262042104124
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للبنات العلوم كلية/بابل جامعة465.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسن الحافظ عبد امير نعمت4659232042088469

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة465.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيياسين الصاحب عبد جاسم يقين4660122042094301

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة455.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيحسين محسن عماد افراح4661232042143004

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة449.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيظاهر حنوات كريم غدير4662232042086131

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة442.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائييحيى شمران عماد اسراء4663232042149004

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة441.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيبديوي حمزه سلمان حوراء4664232042088122

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة440.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيالعالي عبد جواد ثامر هدى4665232042271778

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة440.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيحسين علي طالب زهراء4666292042153065

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة432.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةتطبيقيحمد عبداالمير كريم زهراء4667231952205006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة457.0للبنين الدستور ثانويةاحيائيمهدي صالح حسن علي4668232041018031

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة446.0للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيحمزة حميد أنور الحكم4669232041052006

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة434.0للبنات التراث ثانويةاحيائيناجي علي طارق رنا4670232042148020

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة428.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيحيدر عبد حيدر الوهاب عبد هشام4671232041017173

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة426.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةاحيائينور مجيد ثامر مثنى4672272041153119

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة421.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيعباس اسماعيل سعد الهدى نور4673272042058326

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة407.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيسعيد نعمه مازن الباقر محمد4674232051251288

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة398.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيخليل غني مازن خطاب4675232051007046

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة387.0للبنين الجامعة ثانويةتطبيقيحكيم حمدي عالء بسمل4676232051067009

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة386.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيعلي عبد عباس احمد علي4677232051044019

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة377.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيحربي رمضان صادق مصطفى4678272051153195

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة374.0للبنين الدستور ثانويةتطبيقيكاظم مهدي عامر مهدي4679232051018049

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة372.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيعباس جواد محمد علي4680232051252089

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة370.0للبنات الربيع اعداديةتطبيقيمنكش علي حسين ايات4681232052098008

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة364.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيحسين ناصر عباس بشير4682252051007021

القانون كلية/بابل جامعة510.0للبنين السجاد اعداديةادبيعناد حسين قاسم احمد4683232021031005

القانون كلية/بابل جامعة491.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيساجت جهاد مزهر حسين4684232021052028

القانون كلية/بابل جامعة458.0للبنين المحاويل اعداديةادبيحمزه عبيس علي منتظر4685232021008105

القانون كلية/بابل جامعة440.0للبنين الوركاء ثانويةادبيمرزه مهدي ناطق عباس4686232021034028

القانون كلية/بابل جامعة430.0للبنات الخلود ثانويةادبيجبار مهدي راجح ساره4687232022137021

القانون كلية/بابل جامعة429.0للبنات اليقظة اعداديةادبيالحسين عبد كاظم علي نبأ4688232022089031

القانون كلية/بابل جامعة428.0للبنين الدرعية ثانويةادبيعبيس سرحان ناظم امير4689232021170004

القانون كلية/بابل جامعة427.0للبنات حيفا اعداديةادبيحميد عبد سعد مريم4690232022122047

القانون كلية/بابل جامعة417.0للبنات طليطلة اعداديةادبيهالل علي محمد ريام4691232022092024

القانون كلية/بابل جامعة417.0الخارجياتادبيحسين عليوي خليل علياء4692232022401095
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القانون كلية/بابل جامعة410.0للبنين حلب ثانويةادبيمهدي علي أحمد مصطفى4693232021056028

القانون كلية/بابل جامعة409.0للبنات الكفاح ثانويةادبيمشكور عباس علي فاطمة4694232022113036

القانون كلية/بابل جامعة403.0للبنين الوركاء ثانويةادبيسعدون بدر علي ليث4695232021034043

القانون كلية/بابل جامعة398.0للبنين بيروت ثانويةادبيعبود علي عزيز ابراهيم4696232021022002

القانون كلية/بابل جامعة397.0الخارجيونادبيعلوان محمد جاسم هللا فيض4697232021400106

القانون كلية/بابل جامعة435.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيكاظم مهدي زهير محمد4698232041012118

القانون كلية/بابل جامعة409.0للبنين الجامعة ثانويةتطبيقيحميد مجيد وليد علي4699232051067049

التمريض كلية/بابل جامعة576.0المختلطة الجماهير اعداديةاحيائيحسن وحيد حمزه محمد4700232041183069

التمريض كلية/بابل جامعة570.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيليلو ناجي حبيب هللا عبد4701232041002141

التمريض كلية/بابل جامعة554.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيمهدي حاكم هيثم نور4702242042118148

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة427.0المختلطة الجماهير اعداديةادبيجاسم جبر عباس سجاد4703231921183041

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة421.0للبنين الجهاد اعداديةادبيعبد جاسم صفاء الباقر محمد4704231921004085

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة417.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعباس خيون الجواد عبد زهراء4705272022160054

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة404.0للبنين المسائية الرواد ثانويةادبيعبادي هادي فرحان امين4706232021255013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة383.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةادبيجاسم خالد حميد المجتبى حسن4707132021018004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة377.0للبنات الشموس اعداديةادبيحسن المحسن عبد ثامر صفا4708232022101012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0للبنات تموز 14 ثانويةادبيخميس سلمان رياض نور4709142022071071

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة375.0للبنين الفاروق اعداديةادبيمحمد رشك محمد حسين4710132021014023

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة370.0للبنات اآلمال ثانويةادبيعبيس حسين علي سكينه4711232022118019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة366.0للبنين قتيبة اعداديةادبيذرب عبد كريم مهدي4712152021004065

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة360.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيحسن ياسين طاهر سجى4713142022222062

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة360.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةادبيعباس خضير مهدي ساجد4714212021273024

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة406.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيهاتف جاي محمد حسنين4715232041020072

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة386.0للبنين الكليم موسى ثانويةاحيائيسماوي جبر حليم علي4716232041065026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة381.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةاحيائيهادي طعمه جالل بتول4717232042123016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة370.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحسين جبر هللا عبد هديل4718252042170685

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة370.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيطاهر عباس امير منار4719232042082075

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة369.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيعلي طالب عالء رويده4720232042082033

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة364.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيعلي جاسم الرزاق عبد سجاد4721242041211037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة364.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيهللا عبد انور الباسط عبد عمر4722202041390062

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة363.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيحسن ماشي ناظم فاطمه4723232042107074

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة360.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيدحام محمد فاخر زينب4724232042149033

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيعلوان راضي احمد محمد4725232041253114

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة487.0للبنات المناذرة اعداديةاحيائيعزواي ياسين الكريم عبد شروق4726232042078078
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الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة470.0للبنات النجاة ثانويةاحيائيعباس حمزه محمد شيماء4727232042139045

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة467.0للبنات الكفاح ثانويةاحيائيعليوي الحسين عبد فاضل سلسبيل4728232042113056

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة401.0للبنات البنين ام اعداديةتطبيقيمحمد رعد احمد مريم4729232052091029

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنين البصير مهدي ثانويةادبيعبيد محمد ليث حسنين4730232021058009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة538.0للبنات العرب شط اعداديةادبيعلي الحسين عبد غسان فاطمه4731232022124078

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة526.0للبنات المسيب اعداديةادبيعليوي ناصر ابراهيم سما4732232022117068

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة522.0للبنات الوركاء ثانويةادبيحمزه علي سالم االء4733232022079003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة522.0للبنات الباقر ثانويةادبيمهدي صالح محمد نور4734232022105021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيعبد صبري هشام تبارك4735232022127016

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة515.0للبنين المسيب اعداديةادبيعبيس عبيد حامد ادم4736232021009011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة514.0للبنات الخلود ثانويةادبيعبيس شاكر سالم تبارك4737232022137007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة512.0للبنات المطلب عبد ثانويةادبيطاهر بكيع سعد زينب4738232022136017

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة510.0للبنين سامراء ثانويةادبيسلمان علي حسين علي4739142021031053

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة509.0للبنات الربيع اعداديةادبيخليف رحيم عباس نور4740232022098151

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنات اسماء اعداديةادبيبهيان عبدهللا حامد ضحى4741232022093047

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةادبيعباس مهدي حسنين احمد4742232021012002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنات الوركاء ثانويةادبيفرحان الزهرة عبد واثق بنين4743232022079005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةادبيناجي حسن حاكم بنين4744232022304004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة502.0للبنات العرب شط اعداديةادبيجاسم وهيب محمد ايالف4745232022124011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة500.0للبنات  البتول ثانويةادبيعبود مزهر عالء غيد4746232022104028

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة499.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيجاسم عطيوي خالد زهراء4747232022143009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةادبيعمران جاسم فاضل آالء4748232022123001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0الخارجياتادبيحسن فليح محمد فاطمة4749232022401099

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات العذراء مريم ثانويةادبيخضير لهمود صافي شروق4750232022082018

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة492.0للبنات طليطلة اعداديةادبيساجت محمد حيدر فاطمه4751232022092050

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة490.0الخارجياتادبيعزوز حسن كاظم نور4752232022401124

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات الطليعة اعداديةادبياالمير عبد محمد مازن اصاله4753232022088005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة483.0للبنات اسماء اعداديةادبيجاسم حمزه عبد مريم4754232022093056

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة482.0للبنات اسماء اعداديةادبيكربول الكريم عبد احمد بنين4755232022093011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة482.0للبنين الجواد اعداديةادبيخليف ابراهيم وليد محمد4756222021062038

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة478.0للبنات دجلة اعداديةادبيسعيد هادي احمد رتاج4757232022107011

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنين النجوم ثانويةادبيجابر غني رسول علي4758232021030013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيمنديل جودي أحمد زينب4759232022271080

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنات  البتول ثانويةادبيقاسم القادر عبد سمير زهراء4760232022104019
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنات الثورة اعداديةادبيالحسين عبد عباس حيدر الهدى نور4761232022086052

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة473.0للبنات الباقر ثانويةادبيرديف حسن الرحمن عبد اسراء4762232022105001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنين المطلب عبد بن هللا عبد اعداديةادبيجعفر هادي جليل محمد4763252021212022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنات الخنساء اعداديةادبيعلي عوده مهدي دعاء4764232022087016

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنات الفضائل ثانويةادبيجابر مهدي نجاح رسل4765232022112008

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة470.0للبنين المدحتية اعداديةادبيفرمان جلعوط الكريم عبد قاسم4766232021017043

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة469.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةادبيجاسم حميد سالم ريم4767262022108012

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة465.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيعطيه كاظم هادي فاطمة4768232022143022

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة463.0للبنات الطليعة اعداديةادبيعلي عبد نعمه عادل ريام4769232022088026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات دجلة اعداديةادبيحميد حسن عباس هيبت4770232022107037

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة456.0للبنات المناذرة اعداديةادبيشهد الحسين عبد محمد امامه4771232022078002

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة453.0للبنات فلسطين ثانويةادبيسباهي عمران جابر زينب4772232022084015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة451.0للبنات الرضوان ثانويةادبييوسف يعكوب حيدر بنين4773272022078007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة451.0للبنات الرفعة ثانويةادبينعمه كامل حامد حنان4774232022081014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة449.0للبنات النجوم ثانويةادبيساجت حسين علي االء4775232022130006

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة448.0للبنات المدحتية اعداديةادبيهادي رباط علي تبارك4776232022090013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة447.0الخارجياتادبيهاشم عباس محمد زهراء4777252022401064

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة445.0للبنات رشد ابن ثانويةادبيابراهيم رحمان حمزه زينب4778232022099026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة435.0للبنين علي االمام اعداديةادبيعبود نجم عقيل مسلم4779232021002054

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة435.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيخلف رحيم محمد مالك4780272022160094

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة429.0للبنين االعتماد اعداديةادبيمسلم مظلوم جبار احمد4781292021010003

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة424.0للبنين المشروع اعداديةادبيمخيف شياع عمران مرتضى4782232021010052

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة420.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيعصيد هاني حسن االء4783232022119004

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة419.0للبنات طليطلة اعداديةادبيجوده اسماعيل حسين فاطمه4784232022092049

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة418.0للبنين كوثا اعداديةادبيحسن كاظم هادي علي4785232021051023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة416.0الخارجياتادبياحمد مصطفى شاكر سجا4786232022401076

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة415.0للبنين الفرزدق اعداديةادبيجاسم محمد عقيل منتظر4787232021050031

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة413.0للبنين الدرعية ثانويةادبيموجد كاظم ثامر علي4788232021170014

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة410.0للبنات الربيع اعداديةادبيمهدي االمير عبد عباس حوراء4789232022098046

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة408.0للبنات المدحتية اعداديةادبيحنين جواد ستار دعاء4790232022090023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة406.0للبنات المسيب اعداديةادبيعبيد عباس خضير صفا4791232022117074

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة400.0للبنين علي االمام اعداديةادبيمرزه ستار وليد مرتضى4792232021002053

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة397.0للبنات المحاويل اعداديةادبيزبار عبود داود حوراء4793232022115013

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة391.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةادبيعلوان كاظم هالل غدير4794232022083021
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة391.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيعلوان لعيبي عليوي رويده4795232022119030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة387.0للبنين الكندي اعداديةادبيحيال جلوب محمد أحمد4796232021007001

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة382.0للبنين الحلة اعداديةادبيعبود حمود علي احمد4797232021020005

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة379.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةادبيخليل برهي رزاق غصون4798232022083023

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة379.0الخارجيونادبيكريم حايف خلف عباس4799232021400077

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة531.0للبنات الوركاء ثانويةاحيائيلفته ناصر مهدي فاطمه4800232042079051

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة524.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائيمحمد احمد هيثم نور4801232042115190

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة497.0للبنات الكفاح ثانويةاحيائيعلي رضا محمد الهادي عبد مريم4802232042113074

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة480.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعبيس حسين هللا عبد هبه4803232042271775

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة477.0الخارجيوناحيائيفختاض حسين حسن مصطفى4804252041400117

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة477.0للبنات الرفعة ثانويةاحيائيعبيد حمزه موحان زينب4805232042081041

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة472.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيعلي رسول حسين شهد4806232042304148

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة461.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحمزه هادي حسين تبارك4807232042304052

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة448.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيعلوان حسين محمد زهراء4808232042107048

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة529.0للبنات عمارة ام اعداديةتطبيقيلواخ صخل هادي زينب4809272052071015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة518.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةتطبيقيحسون جاسم حميد علي4810232051012030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة440.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيجبر نعيم علي فقار4811222051307146

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة437.0للبنات التراث ثانويةتطبيقيهادي كامل عقيل رفل4812232052148008

اآلداب كلية/بابل جامعة391.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيشاكر حسن غالب منار4813232042096128

األساسية التربية كلية/بابل جامعة505.0المختلطة الجماهير اعداديةادبيكاظم عبد لؤي حسين4814232021183025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة503.0للبنات المحاويل اعداديةادبيسراك جساب فرحان زينب4815232022115028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة496.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيحمود جبر عباس خلدون4816252021122056

األساسية التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنات البنين ام اعداديةادبيحسن محمد حمزه نبأ4817232022091033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيالحسين عبد صادق علي حوراء4818232022143007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة454.0للبنين االدبية الروابي اعداديةادبيعلوان حسون مهدي حسين4819112021053039

األساسية التربية كلية/بابل جامعة451.0للبنين المسائية السنية ثانويةادبيعيدان جاسم فاضل بارق4820242021211007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة448.0للبنات العرب شط اعداديةادبيجواد عيسى عقيل غدير4821232022124073

األساسية التربية كلية/بابل جامعة446.0للبنين االمام اعداديةادبيعلي عبد نبات ناصر علي4822232021013025

األساسية التربية كلية/بابل جامعة446.0المختلطة القاهرة ثانويةادبيحسون ابراهيم محمد حسين4823232021178015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة445.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيعطية حنون علي بنين4824232022127010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة445.0للبنات اسماء اعداديةادبيعبيد حسين مهند بنين4825232022093015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة438.0للبنات اسماء اعداديةادبيصالح رحمن فارس هبه4826232022093069

األساسية التربية كلية/بابل جامعة433.0المختلطة اليرموك ثانويةادبيمخيف حمزه حازم سجاد4827232021200014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة427.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةادبيجاسم عبيس محمد خيزران4828232022304005
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة426.0للبنات المناذرة اعداديةادبيمحمد جاسم علي ايات4829232022078004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة423.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيحبيب علي رائد رتاج4830232022127020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة422.0للبنين المسائية الكفل ثانويةادبيسعد رميض عدنان ياسر4831232021250092

األساسية التربية كلية/بابل جامعة421.0للبنات الكفاح ثانويةادبيراضي جبر االمير عبد الهدى نور4832232022113046

األساسية التربية كلية/بابل جامعة420.0للبنات الربيع اعداديةادبيوحاش صالح كفاح صبا4833232022098102

األساسية التربية كلية/بابل جامعة420.0للبنات االفاق ثانويةادبيكاظم محسن علي زينب4834232022144027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة419.0للبنات المسعودي ثانويةادبيغني عباس طارق تبارك4835232022095014

األساسية التربية كلية/بابل جامعة419.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيجواد الكاظم عبد مثنى زهراء4836232022116015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة418.0للبنات الشموس اعداديةادبيفيضي عبد قاسم زينب4837232022101007

األساسية التربية كلية/بابل جامعة414.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيهللا عبد عبد صالح فاطمة4838232022127036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة413.0للبنات الباقر ثانويةادبيعبيد هادي حيدر زهراء4839232022105009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة412.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةادبيخليل جواد كريم حسين4840272021153044

األساسية التربية كلية/بابل جامعة412.0للبنين البيان اعداديةادبيعبيس كاظم حسين هادي4841232021014075

األساسية التربية كلية/بابل جامعة410.0للبنات طليطلة اعداديةادبيحسن كاظم جودت رقيه4842232022092023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة409.0للبنات الزرقاء اعداديةادبيالحسين عبد علي اركان فاطمه4843232022108034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة408.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيحسين زيد عبد جاسم شذى4844232022271099

األساسية التربية كلية/بابل جامعة407.0للبنين الطبري اعداديةادبيالعباس عبد كاظم حسين هادي4845232021061085

األساسية التربية كلية/بابل جامعة405.0للبنات ميسلون اعداديةادبيفاضل الحسن عبد خالد فاطمه4846232022080034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة405.0للبنات اسماء اعداديةادبيعبيد محمد فؤاد ايناس4847232022093004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة405.0للبنات الفاو اعداديةادبيعبيد نجم رياض نبأ4848232022111054

األساسية التربية كلية/بابل جامعة405.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيعطية حربي حسن زينة4849232022119038

األساسية التربية كلية/بابل جامعة404.0للبنات المحاويل اعداديةادبيعبود جدوع محمود فاطمه4850232022115042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة400.0للبنات القوارير ثانويةادبيعبيد كاظم احمد هدى4851272022081045

األساسية التربية كلية/بابل جامعة396.0للبنات بلقيس اعداديةادبيحسين حبيب صفاء ايه4852232022120009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة392.0للبنات الطليعة اعداديةادبيحسين عباس احمد زهراء4853232022088027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة391.0للبنات العذراء مريم ثانويةادبيمنسي الحسن عبد كريم نبأ4854232022082027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة390.0للبنات الغساسنة اعداديةادبيياسر محمد رياض هيام4855232022077030

األساسية التربية كلية/بابل جامعة389.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيكاظم علي عبد حيدر حسن4856232021052016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة387.0للبنين ياسر ال ثانويةادبيبشير وداعه علي عبد اسعد4857252021204004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة387.0للبنين الوركاء ثانويةادبيشنور محمد علي حسن4858232021034011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة377.0للبنين االمام اعداديةادبيمطر سرهي مرزه حسن4859232021013006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة376.0للبنات الرفعة ثانويةادبيعمران كاظم قاسم ساره4860232022081037

األساسية التربية كلية/بابل جامعة376.0للبنات الغساسنة اعداديةادبيهادي كامل حسين كوثر4861232022077021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة376.0للبنين المؤمل اعداديةادبيالحسين عبد كاظم علي سجاد4862232021060006
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة375.0للبنات الخلود ثانويةادبيخضير صالح مهدي فاطمه4863232022137027

األساسية التربية كلية/بابل جامعة374.0للبنات ميسلون اعداديةادبيكاظم خضر علي دعاء4864232022080013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة368.0للبنات المسيب اعداديةادبيشهاب عبيد حكمت اسراء4865232022117003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة368.0للبنات المدحتية اعداديةادبيمجيد مالك سعد ايات4866232022090006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة368.0للبنين االسكندرية اعداديةادبيخليف هادي تحسين محمد4867232021001058

األساسية التربية كلية/بابل جامعة367.0المختلطة العالء ابي اعداديةادبيعلوان صبار نعيم حسين4868292021109018

األساسية التربية كلية/بابل جامعة363.0المختلطة الجماهير اعداديةادبيهللا عبد كاظم فاضل احمد4869232021183006

األساسية التربية كلية/بابل جامعة362.0للبنات االهلية المستنصرية ثانويةادبيخصباك صاحب روضان زينب4870232022138008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة361.0للبنين االسكندرية اعداديةادبيعطيه عبد سعد علي4871232021001044

األساسية التربية كلية/بابل جامعة361.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيمهدي حميد ماجد فاطمه4872252022053066

األساسية التربية كلية/بابل جامعة361.0للبنات دجلة اعداديةادبيمحمد جاسم حسين زهراء4873232022107015

األساسية التربية كلية/بابل جامعة360.0للبنين االمام اعداديةادبيجاسم غضيب مصحب غيث4874232021013026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة460.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةاحيائيكاظم سامي ثائر رياحين4875232042123053

األساسية التربية كلية/بابل جامعة457.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيجفيت عواد جمعه ابراهيم4876262041038002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة444.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيخليف عبيد احمد زهراء4877232042098086

األساسية التربية كلية/بابل جامعة434.0للبنات الجنائن ثانويةاحيائيعلي عبد حسين عالء آيات4878232042102002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة429.0للبنات االهلية المستنصرية ثانويةاحيائيعباس حسن معن آيه4879232042138003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة426.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعاشور منغر عالء فاطمه4880232042088392

األساسية التربية كلية/بابل جامعة425.0الخارجيوناحيائيحطحوط رستم عادل ياسر4881232041400173

األساسية التربية كلية/بابل جامعة422.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبيد االمير عبد حازم حسن4882232041251072

األساسية التربية كلية/بابل جامعة420.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيمحيسن الرضا عبد مهدي صبا4883232042080085

األساسية التربية كلية/بابل جامعة413.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيعبيد حسن سنان البنين ام4884232042080004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة410.0المختلطة االنفال ثانويةاحيائيياسر شمخي ناهض زهراء4885232042169019

األساسية التربية كلية/بابل جامعة407.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيمحي بدري رزاق زهراء4886232042092094

األساسية التربية كلية/بابل جامعة400.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيطالب حميد صفاء اية4887232042127004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة394.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمدب حبيب ثامر حنين4888232042271170

األساسية التربية كلية/بابل جامعة394.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعبد دوهان سالم نور4889232042088493

األساسية التربية كلية/بابل جامعة394.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيغازي بدري علي حسين4890232041251121

األساسية التربية كلية/بابل جامعة393.0للبنات فلسطين ثانويةاحيائيمحمد علي محمد ايه4891232042084001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة392.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيكريجي حسن راضي نور4892232042092233

األساسية التربية كلية/بابل جامعة391.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعلوان هللا حسب علوان تبارك4893232042271143

األساسية التربية كلية/بابل جامعة391.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحسون فالح طالب ايه4894232042142042

األساسية التربية كلية/بابل جامعة387.0المختلطة الغزالي ثانويةاحيائيدخنه عاشور كاظم هديل4895232042186009

األساسية التربية كلية/بابل جامعة386.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيحسون مزهر رسول فاطمه4896232042143030
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة422.0للبنات الهدى بنت اعداديةتطبيقيجواد مهدي حيدر طيبه4897232052121013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة379.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةتطبيقيسلطان سكر حامد هشام4898252051160029

األساسية التربية كلية/بابل جامعة366.0للبنين الكفل اعداديةتطبيقيحسين حمزه سالم محمد4899232051032021

األساسية التربية كلية/بابل جامعة364.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيعبيس جواد صالح زهراء4900232052271102

األساسية التربية كلية/بابل جامعة364.0للبنات الحلة ثانويةتطبيقيجواد عباس خضير طيبه4901232052100028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة363.0للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيحمزه خضير فاضل امير4902232051255012

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة437.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائينعمة شاكر محمود فاطمة4903232042271604

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة401.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيمطلك علي حسن مضر4904232041069048

الطب كلية/النهرين جامعة598.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيمحمد صادق عقيل مرام4905142042089056

الطب كلية/النهرين جامعة597.9للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيجواد الوهاب عبد علي ازل4906122042109003

الطب كلية/النهرين جامعة597.7للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيعبد سامي نسيم زهراء4907122042109068

الطب كلية/النهرين جامعة597.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيحسن فليح اياد جنات4908122042093015

الطب كلية/النهرين جامعة596.6للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةاحيائيعباس صالح عادل طاهر محمد4909122041001097

الطب كلية/النهرين جامعة596.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيسعيد مسلم زاهر مريم4910182042205105

الطب كلية/النهرين جامعة596.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيالكريم عبد محمد علي حسين4911212041002048

الطب كلية/النهرين جامعة595.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيالحسين عبد خضير عدنان كرار4912112041032068

الطب كلية/النهرين جامعة595.0للبنات البيان اعداديةاحيائيكاظم جواد حسين نرجس4913102042096072

الطب كلية/النهرين جامعة594.0للبنين الحسينية اعداديةاحيائيمعين ناصر حسين علي4914272041009073

الطب كلية/النهرين جامعة594.0للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيطاهر عبيد شاكر نوران4915122042109175

الطب كلية/النهرين جامعة593.6للمتميزات المالئكة نازك ثانويةاحيائيفاضل عزيز علي سارة4916272042077074

الصيدلة كلية/النهرين جامعة590.0للبنات االالء ثانويةاحيائيالوهاب عبد نجم محمود بتول4917212042189003

الصيدلة كلية/النهرين جامعة590.0للبنات اآلفاق ثانويةاحيائيعباس جواد فوزي غفران4918122042114064

الصيدلة كلية/النهرين جامعة589.0للبنات الكاظمية اعداديةاحيائيرشيد عباس فاضل موج4919122042110079

الصيدلة كلية/النهرين جامعة589.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيخميس محمد خميس مها4920212042139202

الصيدلة كلية/النهرين جامعة588.0للبنات المسائية الميار ثانويةاحيائيحسن ابراهيم نصير امنة4921112042221007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة480.1المتميزين ثانويةتطبيقيجبر نهاد منذر مصطفى4922112051010040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة474.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيحسين عبد محمد علي4923122051030100

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة470.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيحسين علي أسعد عمر4924102051014067

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة579.0للبنات االخالص اعداديةاحيائيغزال صبحي شهاب ضحى4925112042112071

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة578.0للبنين اليمن اعداديةاحيائيالسالم عبد محمد عامر اكرم4926102041016012

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة578.0للبنات اغادير ثانويةاحيائيعلي ابراهيم عدي بسمة4927112042103012

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة577.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيحسين الخضر عبد اكرم ُرسل4928142042134056

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة577.0للبنات الفرح اعداديةاحيائيابراهيم خليل محمد صفا4929142042125035

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة577.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائيعباس خضير عباس تبارك4930122042087017
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الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة579.0للبنين اليمن اعداديةتطبيقيمصطفى ابراهيم مثنى علي4931102051016050

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة578.0للبنين  عكاظ اعداديةتطبيقيرجب الجليل عبد محمد طه4932132051024042

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة570.0للبنين القدس اعداديةاحيائيصالح حميد سهيل حيدر4933102041014025

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة569.0المختلطة الفتوة ثانويةاحيائيحمود خضير رشيد زينب4934262042169009

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة567.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيمنادي نعيم باسم زينب4935142042090055

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة566.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيلعيبي جاسم اسعد فدك4936122042105133

الليزر قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة563.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيالحسين عبد كاظم جواد مينا4937272042056411

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة578.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيفضيح رشيد مظفر ايات4938222042143038

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة578.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةاحيائيحسين شاكر كاظم فاطمه4939122042230119

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة577.0للبنات  النموذجية البياع ثانويةاحيائيجبار نجم مسلم فاطمة4940112042066053

المنظومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة522.0للبنين المسائية الطف ثانويةتطبيقيعبد كاظم صادق جعفر4941132051257017

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة551.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيخلف كاظم ضياء سجود4942122042093027

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة549.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيكريم حسين علي حسين4943142051023025

الحاسوب شبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة543.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيابراهيم مجيد محمود أنس4944112041005016

العلوم كلية/النهرين جامعة529.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيغافل الرضا عبد محمد طيبه4945122042094175

العلوم كلية/النهرين جامعة505.0للبنات االنفال اعداديةاحيائيحسن فائز فؤاد رغد4946102042101047

العلوم كلية/النهرين جامعة505.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةاحيائيعبود الحسين عبد كريم ثريا4947142042085007

العلوم كلية/النهرين جامعة504.0للبنين المحبة اعداديةاحيائياحمد حسن اياد حيدر4948112041003012

العلوم كلية/النهرين جامعة504.0للبنات النصر اعداديةاحيائيكاظم جواد خالد تقى4949122042112049

العلوم كلية/النهرين جامعة503.2المتميزات ثانويةاحيائيعاصي جاسب رعد شيماء4950112042113088

العلوم كلية/النهرين جامعة486.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيولي جوهر صباح زهراء4951152052047022

العلوم كلية/النهرين جامعة469.0للبنات بسماية سما اعداديةتطبيقيمطلك فرحان بالسم هدى4952142052193030

العلوم كلية/النهرين جامعة467.0للبنات سيوان ثانويةتطبيقيناجي بهجت نصير نورهان4953312052038023

العلوم كلية/النهرين جامعة464.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيداود اسد منير فاطمة4954152052047037

العلوم كلية/النهرين جامعة453.0للبنات الجامعة ثانويةتطبيقياحمد سعيد محمد بكر رولى4955102052091012

العلوم كلية/النهرين جامعة445.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيسماري كاظم صباح محمد4956142051023098

العلوم كلية/النهرين جامعة432.0للبنين العراقي التراث اعداديةتطبيقيشامي ستار امير سجاد4957152051008035

العلوم كلية/النهرين جامعة429.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيحوفي راضي باسم سكينه4958282052050036

العلوم كلية/النهرين جامعة420.0للبنين المسائية االندلس ثانويةتطبيقيمحمود سلمان عادل علي4959132051256049

العلوم كلية/النهرين جامعة419.0للبنات العلمية النهضة ثانويةتطبيقيكاظم احميد ناظم ريام4960112052067019

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة471.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيشامي حسن فالح حيدر4961152041009029

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة411.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقيحسون عباس ضياء محمد4962102051026105

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة390.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةتطبيقيعلوان جبار محمد حارث4963102051205028

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة582.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيرهيف كاظم علي زهراء4964132042281068
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االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة554.0للبنات النهار اعداديةاحيائيعلوان لفته عماد تبارك4965112042127007

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة549.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيعباس خضير محمد زينب4966212042097054

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة533.0للبنين المقدام إعداديةتطبيقيحسن عاتي مصطفى علي4967142051017065

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة492.0للبنين االهلية النجاح ثانويةتطبيقيعلوان حسين نزهان علي4968182051112003

الحقوق كلية/النهرين جامعة509.0للبنين الشاكرين اعداديةادبيحميد مجيد محمد يعقوب4969112021029063

الحقوق كلية/النهرين جامعة508.0للبنين الثقلين اعداديةادبيطاهر محمد عادل احمد4970122021048003

الحقوق كلية/النهرين جامعة503.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيمحمد ولي حمزة احمد4971152021015005

الحقوق كلية/النهرين جامعة503.0للبنات المسائية سمية اعداديةادبيعبد زغير عامر مريم4972152022080117

الحقوق كلية/النهرين جامعة500.0للبنات سومر ثانويةادبيرشيد مهدي سالم سالي4973142022072052

الحقوق كلية/النهرين جامعة499.0للبنات األدبية العقيلة اعداديةادبيعبيد عليوي سعد طيبة4974112022136057

الحقوق كلية/النهرين جامعة499.0للبنات الكاظمية اعداديةادبيعبد نجم سهيل بسمه4975122022110006

الحقوق كلية/النهرين جامعة496.0للبنات الخمائل اعداديةادبيعلوان حسن رائد ضحى4976122022127067

الحقوق كلية/النهرين جامعة496.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيعلي ريسان عمار حيدر4977122021018024

الحقوق كلية/النهرين جامعة461.0للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقيوالي ياسين الدين صالح ابراهيم4978132051008001

الحقوق كلية/النهرين جامعة461.0الخارجيونتطبيقيسمير عوده محمد مصطفى4979142051400107

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة467.0للبنين األدبية الرياحي الحر اعداديةادبيحسن هاشم احمد ألليث4980112021181001

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة463.0للبنات الفضيلة ثانويةادبيالرزاق عبد الرحمن عبد عامر داليا4981102022084008

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة438.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيعبادي عبد قاسم مصطفى4982112021189120

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة411.0للبنين المتنبي اعداديةادبيداود ذياب فهد محمد4983102021027064

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة408.0للبنات التعاون اعداديةادبيحسن عباس ثائر ميار4984112022105069

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة400.0للبنات األهلية المنصور ثانويةادبيعلوان كاظم جواد فردوس4985102022081006

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة397.0للبنات الشيماء اعداديةادبيالساده عبد محسن سعد نبأ4986122022098071

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة397.0للبنين الغدير ثانويةادبيشقي حسن صفاء عقيل4987222021050028

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة397.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيرحيم رجب علي ايه4988142022095005

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة392.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقيعمر عاصي محمد بشار4989102051020053

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة511.0للبنات الحريري ثانويةادبيخضير سلمان احمد مريم4990142022137034

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة504.0للبنات التعاون اعداديةادبيعباس خضير سعد مريم4991112022105060

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة503.0المختلطة كصيبة ثانويةادبيسرحان علي عبد سامي حسين4992262021173012

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة487.0الخارجيونادبيتقي علي سمير علي4993142021400156

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة482.0للبنين الرصافي اعداديةادبيعلي فياض صباح محمد4994192021012045

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة481.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيحوشي خيون حميد زينب4995142022222056

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة476.0الخارجياتاحيائيمحسن كاظم محمد ايات4996112042401020

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة475.0للبنات العامرية اعداديةاحيائيعاشور عصام رافت فاطمه4997102042118094

الطب كلية/ديالى جامعة597.0للبنات القدس اعداديةاحيائيوسمي احمد خضير االء4998212042110012
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الطب كلية/ديالى جامعة597.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيمحمد لطيف ثائر غصون4999212042291085

الطب كلية/ديالى جامعة597.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيالرحيم عبد الحكيم عبد محمد مريم5000212042290094

الطب كلية/ديالى جامعة597.0للبنين الوجيهية اعداديةاحيائيياسين كاظم نجاح السالم عبد5001212041030048

الطب كلية/ديالى جامعة596.0المختلطة صعب البو ثانويةاحيائيمهدي الحسين عبد غانم نور5002212042269006

الطب كلية/ديالى جامعة594.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائيمحيميد حاتم عدي مها5003212042043030

الطب كلية/ديالى جامعة593.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيهزبر فالح جبار امنه5004212042098026

الطب كلية/ديالى جامعة593.0المختلطة النظامية ثانويةاحيائيحسين علي عامر هللا عبد5005212041206018

الطب كلية/ديالى جامعة592.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيمحمد كاظم احمد تقوى5006212042121051

الطب كلية/ديالى جامعة592.0للبنات اليرموك ثانويةاحيائياسماعيل منصور محمد فاطمه5007212042125064

الطب كلية/ديالى جامعة592.0للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيعكاب مهدي جبار زهراء5008212042151027

الطب كلية/ديالى جامعة591.6للبنات الحريه ثانويةاحيائيرضا محمد قصي زهراء5009212042143024

الطب كلية/ديالى جامعة591.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةاحيائيعلوان رحمان ستار صفا5010212042293052

الطب كلية/ديالى جامعة591.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيجاسم ابراهيم عمر سرى5011212042136059

الطب كلية/ديالى جامعة590.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيخلف عباس اسعد نور5012212042291109

الطب كلية/ديالى جامعة590.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيابراهيم كريم نزار براء5013212042138024

الطب كلية/ديالى جامعة590.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيياس كريم صالح دنيا5014212042097040

الطب كلية/ديالى جامعة590.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائينافع الكريم عبد اسعد ميسم5015212042097125

الطب كلية/ديالى جامعة589.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيكاظم حسن الكريم عبد تبارك5016212042090041

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة503.0للبنين المسائية زيونة ثانويةتطبيقيحميد فاخر مقداد محمد5017142051209062

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة464.0للبنات الرافدين ثانويةتطبيقيجهانبخش الرحمن عبد احسان علي خديجه5018132052095007

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة408.0للبنين الهيثم ابن ثانويةتطبيقيسلمان عباس نصر زينب5019212052016012

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة406.0للبنين االرشاد اعداديةتطبيقيعبود حسين سمير مصطفى5020282051101029

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة402.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيجسام حسن هيثم محمد5021212051014104

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة400.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيحسون منجي حسين هللا عبد5022212051002047

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة397.0للبنين المعارف اعداديةتطبيقيكيطان ردام الغفور عبد ياسين5023212051005029

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة423.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيثامر العباس عبد الخضر عبد اسيل5024292052056002

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة418.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيابراهيم حمزة سجاد عباس5025162051083062

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة410.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقيجبر خلف ابراهيم فاروق5026192051009057

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة406.0للبنين خانقين اعداديةتطبيقياسماعيل حسين ابراهيم اسماعيل5027212051011007

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة402.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيابراهيم خليل سمير نوري5028102051009033

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة396.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقيفارس تركي محمود عمر5029102051026087

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة479.0المختلطة الغزالي ثانويةتطبيقيجاسم هادي غازي حيدر5030232051186016

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة516.0للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيعطيه مهدي مجيد العزيز عبد5031212041003083

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة445.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةتطبيقيخلف هاشم الرضا عبد نهى5032212052098036
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة420.0للبنين االكرمين اعداديةتطبيقيجواد الجبار عبد علي محمد5033162051017092

والمطارات الطرق قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة415.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةتطبيقيعلي داود سامي هيثم5034212051273066

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة529.0للبنين المشرق الغد اعداديةاحيائيشكر خميس كيالن احمد5035212041063008

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة513.0للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقييوسف رحيمه كريم مرتضى5036282051016152

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة411.0للبنين الزبيدية اعداديةتطبيقيعبيد احمد فالح حسين5037262051011016

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة404.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةتطبيقياحمد كاظم يوسف سرى5038212052290014

العلوم كلية/ديالى جامعة518.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيخضير ابراهيم ثامر فاطمة5039212042134083

العلوم كلية/ديالى جامعة512.0المختلطة الكتاب ام ثانويةاحيائيسبع خلف طالب علي5040212041260008

العلوم كلية/ديالى جامعة508.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيياس خلف الستار عبد تبارك5041212042178056

العلوم كلية/ديالى جامعة507.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيكريم محمد حسن هدى5042212042178270

العلوم كلية/ديالى جامعة507.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيهللا عبد كاظم ياسر محمد5043212041007111

العلوم كلية/ديالى جامعة506.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيطالب ابراهيم محمد بان5044212042098039

العلوم كلية/ديالى جامعة504.0للبنات القدس اعداديةاحيائيحسين طه استبرق نور5045212042110106

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الهاللية زينب اعداديةاحيائيياسين طه عماد سرى5046212042118029

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيمحمود سلمان خلفيه ايه5047212042136016

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الحجرات اعداديةاحيائيجايد محمود خالد فاطمه5048212042109071

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0للبنين طوبى اعداديةاحيائيخميس خضير سعد علي5049212041087057

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيجدوع هادي ستار عال5050212042097087

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيحسن سلمان فالح داود5051212041004047

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيحسين علي خالد آيه5052212042139005

العلوم كلية/ديالى جامعة502.0المختلطة اور ثانويةاحيائيحاتم حميد رشيد علي محمد5053212041211014

العلوم كلية/ديالى جامعة500.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيخليل علي محمد اسراء5054212042133001

العلوم كلية/ديالى جامعة500.0للبنات االهلية النجاة ثانويةاحيائيهللا عبد نجم الكريم عبد مالك5055102042131042

العلوم كلية/ديالى جامعة500.0للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائيكاظم عبد خالد رغداء5056212042170047

العلوم كلية/ديالى جامعة500.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاحيائيعلي رجب علي داليا5057132042112013

العلوم كلية/ديالى جامعة496.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيعبد خليل فيصل اية5058212042099023

العلوم كلية/ديالى جامعة493.0للبنات الصقور ثانويةاحيائيزغير نوري عدي اية5059182042206005

العلوم كلية/ديالى جامعة493.0للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيشهاب احمد رعد نور5060212042165089

العلوم كلية/ديالى جامعة490.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيمحمود شاكر محمود فاطمه5061212042139182

العلوم كلية/ديالى جامعة489.0للبنات عتبة ثانويةاحيائيعاشور نصيف محمد نور5062212042167036

العلوم كلية/ديالى جامعة487.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيعناد حميد وليد طيبه5063212042147097

العلوم كلية/ديالى جامعة487.0الخارجياتاحيائيمنصور حسين زيد اسراء5064212042401006

العلوم كلية/ديالى جامعة480.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيجعفر مهدي احمد محمد5065212041010087

العلوم كلية/ديالى جامعة477.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةاحيائيحسين ناصر عمر مصطفى5066212041217026
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العلوم كلية/ديالى جامعة474.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيعارف رحيم مثنى علي5067212041010071

العلوم كلية/ديالى جامعة473.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيفليح ظاهر الخالق عبد محمد5068212041272239

العلوم كلية/ديالى جامعة472.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيحسين محمود صائل داود5069212041033032

العلوم كلية/ديالى جامعة469.0للبنين شريف صادق اعداديةاحيائيمراد محمد خليل االكبر علي5070212041088033

العلوم كلية/ديالى جامعة503.0المختلطة قنديل ثانويةتطبيقيحسين شكر محمد صباح5071211951256008

العلوم كلية/ديالى جامعة502.0للبنات الزيتونة اعداديةتطبيقيحسن اكبر علي ابراهيم نيان5072212052092041

العلوم كلية/ديالى جامعة499.0للبنين العدالة ثانويةتطبيقيكاظم صباح صالح فاطمة5073212052044007

العلوم كلية/ديالى جامعة497.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةتطبيقيجاسم محمود جبار الرحمن عبد5074212051272063

العلوم كلية/ديالى جامعة466.0للبنين ديالى اعداديةتطبيقيكمبش احمد شهاب حسين5075212051012013

العلوم كلية/ديالى جامعة394.0المختلطة الهداية ثانويةتطبيقيكمر جمال وليد بكر5076212051262004

العلوم كلية/ديالى جامعة388.0للبنات الزهور ثانويةتطبيقيجاسم حسين مرتضى زهراء5077212052113007

العلوم كلية/ديالى جامعة379.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيسعدون ناصر حسن سجاد5078272051153071

العلوم كلية/ديالى جامعة372.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيمنصور علوان حاتم مصطفى5079212051014108

العلوم كلية/ديالى جامعة363.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةتطبيقيالعزيز عبد عدنان اركان علي5080212051272082

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة500.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةادبيهللا عبد عزيز هادي علي5081212021018033

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة489.0المختلطه الوالء اعداديةادبيجاسم حسن حسين هدى5082212022236010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة488.0للبنات العدوية رابعة ثانويةادبيجعفر احمد مهدي تماره5083212022160012

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة485.0للبنين مندلي اعداديةادبياحمد محمد احمد مصطفى5084212021034044

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة481.0للبنين السالم مدينة ثانويةادبيعبد مبارك كريم االكبر علي5085212021024025

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة474.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةادبياغا باش يحيى حميد علي5086212021222010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة469.0للبنات الصديقة ثانويةادبيعيسى حميد خالد تقوى5087212022181010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة468.0للبنين الزهري االمام اعداديةادبييوسف عاشور نايف محمد5088212021052043

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة466.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةادبيمحمود وهاب الرزاق عبد مصطفى5089212021081059

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة465.0للبنات االغراس ثانويةادبيخماس كامل نبيل شيرين5090212022188014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة462.0للبنات الطيبات اعداديةادبيحمه عادل صدام مريم5091212022178053

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة462.0المختلطة الدستور ثانويةادبيحسين محمد ضياء وليد5092212021219017

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة458.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيمهدي صالح محمد ضحى5093212042133042

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة385.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيشبيب محمود رحمن يحيى5094212051014119

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة449.0للبنات العدنانية ثانويةادبياحمد شهاب سعد زهراء5095212022094017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة443.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيمحمود احمد محمد احمد5096212021014012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة407.0للبنات العدنانية ثانويةادبيعباس لطيف وليد نور5097212022094046

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة392.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيكاظم جواد جعفر امير5098272021016012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة364.0المختلطة الباهلي اعداديةتطبيقيحسن محمد فاروق ديان5099182051084007

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة429.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيحميد شوكت سمير محمد5100212041274046
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البيطري الطب كلية/ديالى جامعة427.0المختلطة النهروان ثانويةاحيائيالعزيز عبد الوهاب عبد فيصل سليمان5101212041213006

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة417.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائياسماعيل خليل عالء محمد5102212041054135

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة417.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيخنجر شكير وسام محمد5103212041052115

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة405.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيولي حمود صباح فاطمه5104202042141044

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة457.0المختلطة التوحيد ثانويةادبيعباس محمود مثنى محمود5105212021232012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة446.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةادبيحاجم نوار مهدي الحارث5106212021222002

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة417.0للبنين الفارابي ثانويةادبيمحمد عزيز ناهض بشير5107212021026009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة409.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيرشيد خالد ثائر بالل5108212021014017

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة406.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيحميد رحيم محمود مرتضى5109212021010062

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة426.0للبنات فدك اعداديةاحيائيالحسين عبد وحيد محمد زهراء5110212042156033

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة370.0للبنين الفلق اعداديةتطبيقيمحمود الرحمن عبد صباح محمد5111212051023037

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة365.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةتطبيقيداود حبيب شالل انس5112212051278008

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة362.0للبنين الزهري االمام اعداديةتطبيقيعبد نجم عباس احمد5113212051052003

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة416.0للبنين التمار ميثم اعداديةاحيائيجعفر حمود محمد حسين5114212041025008

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة388.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيجبوري مصطاف السالم عبد احمد5115212041278012

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة382.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيكاظم منصور غالب سرور5116212042137096

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة384.0الخارجيونتطبيقيلفته هادي علي حسين5117222051400030

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة380.0للبنات زينب العقيلة ثانويةتطبيقيحميد متعب شالل زهراء5118212052166013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة380.0للبنين البطحاء اعداديةتطبيقيمحمد فنجان احمد هللا عبد5119222051006020

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة376.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةتطبيقيكاظم سلمان احمد ساره5120212052294032

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة367.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيعلي عبد عيدان أشهاد منتظر5121232051257146

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنات المسائية االماني ثانويةتطبيقيحميد علي عدنان سرى5122212052292013

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة484.0للبنات المروة ثانويةاحيائيمحمد ريحان اسعد رفاه5123212042158018

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة473.0المختلطة النظامية ثانويةاحيائيمبارك ابراهيم محمد قاسم5124212041206028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنين الهيثم ابن ثانويةاحيائيشريف حسن احمد هديل5125212042016016

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنين الحسام ثانويةاحيائياحمد اسماعيل خليل ايوب5126212041070009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائياحمد سلمان صاحب سفانه5127212042178136

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيرشيد عيسى الخالق عبد آيه5128212042099006

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيذياب محمود طارق زياد5129212041065043

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة453.0الخارجياتاحيائيخميس محمود شاكر انفال5130212042401020

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنين خانقين اعداديةاحيائياسماعيل محمد صدام معاذ5131212041011110

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيعباس كاظم عباس تبارك5132212042150012

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة443.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيابراهيم خليل فاضل سارة5133212042133032

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنين الرومية ابن اعداديةاحيائيسعود جليل طالب القادر عبد5134212041037013
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة456.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةتطبيقيحمزة رشيد أحمد ظافر5135141951171007

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنين عدن جنات اعداديةتطبيقيمحمد حافظ طه ياسين5136212051085040

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة422.0المختلطة الهداية ثانويةتطبيقيمحمد الرزاق عبد محمد ابراهيم5137212051262001

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة404.0للبنين النضال اعداديةتطبيقيجاسم الصاحب عبد ناصح زيني5138212051029011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة392.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيحسن جواد كاظم كرار5139232051044033

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة392.0للبنات الزيتونة اعداديةتطبيقيمحمد شاكر فؤاد فاطمه5140212052092029

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة391.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةتطبيقيحسين غائب الستار عبد صفا5141212052098022

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة390.0للبنين طوبى اعداديةتطبيقيكاظم عبد صبار محمد5142212051087032

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة380.0للبنات المقدادية اعداديةتطبيقيعبد سيار الحميد عبد زهراء5143212052140023

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة369.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيعلي خلفه ماجد حسين5144232051257043

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة368.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيمصحب محمد سعد حسين5145212051014028

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة360.0للبنين الضيفان ابي اعداديةتطبيقيحسن فالح حازم انس5146212051031001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة549.0للبنين بيخال اعداديةادبيمحمد احمد سلمان علي5147212021074059

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة537.0للبنات الفاضالت اعداديةادبيارحيم جبار عامر زبيدة5148212022102010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة535.0للبنات عتبة ثانويةادبيخلف عباس رحيم تبارك5149212022167005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة535.0للبنين البشير ثانويةادبيحسين كنعان عباس فاطمه5150212022057009

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة532.0للبنات االمال ثانويةادبيفليح سعيد علي رغده5151212022153017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة531.0للبنات الطيبات اعداديةادبيمحمود غانم سعد أروى5152212022178001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة528.0للبنين بلدروز اعداديةادبيسبع علي ابراهيم طه5153212021007025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة528.0للبنات القوارير ثانويةادبياحمد ناظم حسن بتول5154212022150011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنات العذراء ثانويةادبيضاحي مهدي عثمان ايمان5155212022154005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة524.0للبنات النبوة اعداديةادبيرضا ضياء احمد حوراء5156212022145011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة522.0للبنين القرطبي اعداديةادبيحسين حمد زهير السالم عبد5157212021054033

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة521.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيعباس وادي طالب محمد5158212021049031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة519.0للبنات تدمر ثانويةادبيحسن محمود عماد سارة5159212022131013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنات عمارة ام ثانويةادبيحسين عباس وسام ميسم5160212022107035

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة518.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةادبيرستم احمد حسن حوراء5161212022098014

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة517.0المختلطة النسائم ثانويةادبيعباس جاسم حامد ساجد5162212021254006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة513.0للبنات الطيبات اعداديةادبيحسن ابراهيم عدنان سارة5163212022178032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة511.0للبنات الطيبات اعداديةادبيصالح محمد علي ايه5164212022178013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات المقدادية اعداديةادبيمدلول مظفر صدام مريم5165212022140083

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات تماضر اعداديةادبيجاسم خلف فؤاد اسراء5166212022091004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة508.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيياسين سالم اسعد فرقان5167212022134054

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات الهاللية زينب اعداديةادبيحمادة يحيى ضياء غسق5168212022118022
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة507.0للبنات بابل اعداديةادبيخنجر جلوي حمدان هديل5169212022141031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0الخارجياتادبيحسون علي حسين غفران5170212022401071

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةادبيابراهيم احمد الكريم عبد سيف5171212021059020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات عائشة ثانويةادبيمنصور كامل رعد ناديه5172212022101040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةادبيمحمد ارحيم يوسف شذى5173212022255006

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة504.0للبنات حبيبة ام اعداديةادبيحسين ابراهيم رحيم اسراء5174212022121001

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات جمانة ثانويةادبيالحسن  عبد يحيى ستار مها5175212022095029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة502.0للبنات التحرير اعداديةادبيجمعة هللا عبد فيصل نور5176212022136048

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنات الرواسي ثانويةادبيحسن ظاهر حميد االء5177212022177004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات االسالم رسالة اعداديةادبيجوامير سليمان كريم فاطمة5178212022137025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0المختلطة البارقة ثانويةادبيجاسم حمادي جاسم دعاء5179212022258004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات المقدادية اعداديةادبيشبيب خزعل علي فاطمه5180212022140073

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة500.0للبنات الزهور ثانويةادبيعباس خضير مجيد زهراء5181212022113010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة499.0للبنات بابل اعداديةادبياحمد هادي عادل رسل5182212022141011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة498.0للبنات عائشة ثانويةادبيفليح حسن احمد ضحى5183212022101030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة497.0للبنين الضيفان ابي اعداديةادبيالكريم عبد علي فؤاد علي5184212021031019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات االغراس ثانويةادبيحسين ناصر علي تقى5185212022188004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنات الصديقة ثانويةادبيابراهيم خليل صادق زهراء5186212022181017

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة495.0للبنات الثمرات ثانويةادبيمحمد مهدي ثاير زهراء5187212022169021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة494.0للبنات عتبة ثانويةادبيعلي حسن هاشم انمار5188212022167003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات الزعتر تل ثانويةادبيهللا عبد نجم محسن زينب5189212022151032

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة492.0للبنات االمال ثانويةادبيمهدي سلمان قاسم ندى5190212022153052

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنات الزهراء اعداديةادبيابراهيم جليل احمد تبارك5191212022138007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة490.0للبنات تدمر ثانويةادبيعلي كاظم حسن زهراء5192212022131007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة488.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيخيون سلمان داود سلمان5193212021025022

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيمنصور علي حاتم االء5194212022134008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنين كنعان اعداديةادبيمهدي احمد حسين أسامة5195212021013004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين عدي بن حجر اعداديةادبيعليوي سعد ستار علي5196142021174052

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين طوبى اعداديةادبيحسين ناصر علي عباس5197212021087029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة480.0للبنات الطيبات اعداديةادبيمحمود غانم فؤاد زينب5198212022178029

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة479.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيعلي عبد ابراهيم وليد دعاء5199212022090005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات العدنانية ثانويةادبينجم محمد كامل هدى5200212022094050

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات النبوة اعداديةادبيجاسم حمدان عباس صفا5201212022145036

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات الخنساء ثانويةادبيالرزاق عبد صادق حيدر رانيا5202212022117009
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة476.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةادبيالحسين عبد عزيز محسن تبارك5203212022100012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة474.0للبنات النبوة اعداديةادبيكاظم هللا رحمة هاشم امنه5204212022145005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة473.0للبنات النبوة اعداديةادبيحمودي علي هالل دعاء5205212022145012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة472.0للبنات عائشة ثانويةادبيحميد علوان عامر آيه5206212022101003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة471.0للبنات البراءة اعداديةادبينعمان هللا حسب اياد امل5207212022093004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة469.0المختلطة البارقة ثانويةادبيموسى علوان غانم هبه5208212022258010

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة467.0المختلطة الطف ثانويةادبيسعدون جبار صباح نبأ5209212022242003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات الهاللية زينب اعداديةادبياحمد صبري عمار فاطمه5210212022118025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات القدس اعداديةادبيعلي الواحد عبد مؤيد آيه5211212022110002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة466.0للبنات الطيبات اعداديةادبيعبدالسالم عبدالرحمن نوري تبارك5212212022178016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات الزمر ثانويةادبيحسين كربول محمد هاله5213212022126019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيسعود حسين عالء شمس5214212022134036

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة460.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةادبيعبد حسن علي محمد5215212021222019

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة459.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةادبيعزيز عباس هيثم فرح5216212022097069

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة458.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةادبيحسن فهد صبار اسماء5217212022099011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنات الخنساء ثانويةادبيعلوان الرحمن عبد رابح علياء5218212022117020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنات المنتهى اعداديةادبيعلي احمد فؤاد زينب5219212022103016

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنين سعد بني اعداديةادبيشالل عبد عقيل علي5220212021008023

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة452.0للبنات قزانية ثانويةادبيطاهر ولي عادل ايه5221212022104003

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات التحرير اعداديةادبيمنهل حاتم جمال سارة5222212022136028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة449.0للبنين الزهري االمام اعداديةادبيالوهاب عبد الدين صالح نزار هللا عبد5223212021052024

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة445.0للبنات حبيبة ام اعداديةادبياحمد شهاب قادر فرقد5224212022121040

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة444.0المختلطة المتنبي اعداديةادبيفرج الرضا عبد محمد اكرم5225212021226002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة444.0للبنين شورش اعداديةادبيباشا حيدر علي زيد5226212021076008

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنات القوارير ثانويةادبيعباس كاظم فاضل هبه5227212022150049

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنات االمال ثانويةادبياحمد شاكر محمد نجاة5228212022153049

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة440.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةادبيجنديل سكران احمد هللا عبد5229212021059026

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنين الضيفان ابي اعداديةادبيزغير حسن خورشيد محمد5230212021031025

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة438.0المختلطة االحسان ثانويةادبيمحمد علي قحطان براء5231212022265002

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة435.0المختلطة النسائم ثانويةادبيمحمد محمود حسين علي5232212021254011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنين ديالى اعداديةادبيسلمان مهدي ليث مصطفى5233212021012095

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة432.0المختلطة المتنبي اعداديةادبيمحمود كريم نجم شروق5234212022226030

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة403.0المختلطة الطف ثانويةادبيعناد فرحان ظاهر علي5235212021242004

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة506.0للبنات قزانية ثانويةاحيائيابراهيم خليل علي تقوى5236212042104008
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االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة487.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيحمادي جاسم عدنان تمارا5237212042145028

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين العدالة ثانويةاحيائيرخيص شاكر ضياء قمر5238212042044007

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة446.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيحسن فليح صالح نور5239212042291114

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة424.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيعباس مهدي حيدر حارث5240212041272064

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة411.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيحالوب يوسف اركان هبه5241212042094144

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة481.0المختلطة شيبان بني ثانويةادبيشراد الحسين عبد رياض ضحى5242212022224005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة467.0للبنات الخيزران اعداديةادبيمهدي متعب عدنان رحيق5243212022147015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة461.0للبنات العدنانية ثانويةادبياحمد عبد هاشم سجى5244212022094024

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة450.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةادبيغفور اسماعيل جمال تبارك5245212022064003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة449.0للبنات العدنانية ثانويةادبيهزاع ناصر كيتب االء5246212022094004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة449.0للبنات العدنانية ثانويةادبيداود عدنان ثامر سجى5247212022094022

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات الفاضالت اعداديةادبيراشد حسون احمد تبارك5248212022102004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة447.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيخضير عبدالحسين ماهر أساور5249212022134001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة445.0المختلطة الدؤلي ثانويةادبيجواد احمد رافد احمد5250212021200001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة442.0للبنات الخلود ثانويةادبيالحسن عبد محمود مزهر ساره5251212022164018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة436.0للبنات الطائف ثانويةادبيخضير ياسين طه هبه5252212022159030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة433.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيفرمان مطلك كريم جعفر5253212021001013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة432.0للبنات تلمسان ثانويةادبيسعيد حسن قاسم سمية5254212022124013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة426.0للبنين المركزية اعداديةادبيحسين خليفة االمير عبد حسين5255212021004015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة418.0للبنات الذاريات ثانويةادبيمحمد عبد جواد ساره5256212022180017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة411.0للبنات عمارة ام ثانويةادبيساهي احمد ياسين نسيبه5257212022107039

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة410.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيحميدي محمود عدنان الحمزه5258212021010010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة408.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيتركان يعقوب يوسف رانيا5259212022155037

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة404.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيمهدي كاظم صاحب عباس5260212021010029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة401.0للبنين حزيران اول ثانويةادبيعلي ياسين محمود ياسين5261212021062053

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة397.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيصالح مهدي محمد الزهراء5262212022155009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة396.0المختلطة الهداية ثانويةادبيكمر جمال وليد قيصر5263212021262015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة387.0للبنات عشتار اعداديةادبيعباس محسن حميد هاجر5264232022125031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة384.0للبنات زينب العقيلة ثانويةادبيكاظم سامي رافد زهراء5265212022166009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة378.0المختلطة الهداية ثانويةادبيمحمد كريم نهاد سجاد5266212021262007

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة376.0للبنين المعارف اعداديةادبيحسين علي محمد ايمن5267212021005005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة374.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيجسام اسماعيل علي سارة5268212022134031

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة373.0المختلطة االمين المقام ثانويةادبيدكدك عمران شاكر محمد5269212021355006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة371.0للبنين الفلق اعداديةادبيمجيد عادل عدنان علي5270212021023039
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة368.0للبنات االغراس ثانويةادبيفليح مظلوم لطيف رانيا5271212022188006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة364.0للبنين قار ذي ثانويةادبيداود جبار عادل مرتضى5272212021032041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة364.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةادبيغايب صبري طارق زينب5273212022099041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة363.0للبنات الرواسي ثانويةادبيامين محمد فؤاد امين لبنى5274212022177034

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات فاطمة ثانويةاحيائيعبيد مرجان وهاب ساره5275212042105064

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة415.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيجاسم احمد شهاب رحمه5276202042117029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة403.0للبنات المسائية االماني ثانويةاحيائيكاظم جواد علي فاطمه5277212042292078

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة401.0للبنات المنتهى اعداديةاحيائيحمزه ياسين طه ايه5278212042103010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة398.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيرشيد حمود طالل غفران5279212042090131

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة394.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيخزعل عبود محمد دينا5280212042145040

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة391.0للبنات المنتهى اعداديةاحيائيمحمد الستار عبد ابراهيم براء5281212042103012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة388.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيناصر ابراهيم مؤيد وسن5282212042121221

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة387.0للبنات المروة ثانويةاحيائيعلوان حسين زامل هاجر5283212042158047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة386.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةاحيائيابراهيم خليل علي زهراء5284212042100057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة381.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةاحيائيحبيب شالل خلف احمد5285212041064003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة380.0المختلطة الكتاب ام ثانويةاحيائيعبد عباس طالب رقيه5286212042260006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة376.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيعلي حسن محمد سوزان5287212042094085

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة371.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةاحيائيرحيم حسن صالح اسماعيل5288212041245004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة371.0الخارجياتاحيائيبريسم ياسين خالد عبير5289212042401080

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة369.0للبنات القدس اعداديةاحيائيحمد مطلك قحطان مروه5290212042110089

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة368.0للبنات جمانة ثانويةاحيائيالحسن عبد يحيى عادل فرح5291212042095045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة367.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيسلمان علي مؤيد حنين5292212042094044

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة367.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائيصالح فرحان رعد مصطفى5293212041043042

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة367.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيحسن سلطان خليفة آمال5294212042137001

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة365.0المختلطة الحكماء ثانويةاحيائيياس هادي وسام عادل5295212041244011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة364.0للبنات السرمد ثانويةاحيائيعبدالسالم حميد احمد يسر5296212042157072

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة362.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيالياس جليل احمد محمد5297212041278104

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة362.0للبنات المسائية االماني ثانويةاحيائيصالح محمد غسان ريام5298212042292043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة361.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيعباس صبري عماد آمنه5299212042097004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة360.0المختلطة االبتكار ثانويةاحيائيعلي عبود عادل عمر5300232041228010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة360.0للبنات الزيتونة اعداديةاحيائيغالم ميرزا خليل نورا5301212042092109

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة397.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيعبادي علوان هادي علي5302232051257102

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة390.0للبنات فدك اعداديةتطبيقيمحسن جبار زاحم فاطمة5303212052156019

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة370.0للبنين المسائية الفهود ثانويةتطبيقيدعيمث سلطان الرضا عبد علي5304222051308044
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة367.0للبنات اليرموك ثانويةادبيمري قاسم خليل زهراء5305212022125017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة360.0للبنات الثمرات ثانويةادبيحسن شاكر علي فاطمة5306212022169041

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة366.0للبنات اليرموك ثانويةاحيائيوسمي صكب حسن عذراء5307212042125054

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة362.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيهللا عبد جواد جاسم اسيل5308212042136006

الطب كلية/كربالء جامعة597.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيصيهود عبد خلف الهدى نور5309272042063204

الطب كلية/كربالء جامعة595.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيكاظم هللا عبد الكريم عبد رويده5310242042108054

الطب كلية/كربالء جامعة594.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيسعيد غياض محمد عباس5311262041038049

الطب كلية/كربالء جامعة594.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيعلي عباس عماد عباس5312272041150059

الطب كلية/كربالء جامعة592.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيعلي الكريم عبد امين زهراء5313272042056169

الطب كلية/كربالء جامعة591.0للبنات العزة ثانويةاحيائيعلي محمد عطيه مؤيد بتول5314112042060004

الطب كلية/كربالء جامعة591.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةاحيائيكريم شنان شاكر زينب5315272042144011

الطب كلية/كربالء جامعة590.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيمحمد احمد عباس علي5316272041005107

الطب كلية/كربالء جامعة590.0للبنات العمارة اعداديةاحيائيراضي السادة عبد نجم نرجس5317282042059143

الطب كلية/كربالء جامعة590.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيمحمد كاظم جواد غدير5318272042060228

الطب كلية/كربالء جامعة589.4المتميزات ثانويةاحيائيعبد شاكر مصطفى سارة5319112042113077

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيهاشم عون عبد هادي علي5320272041014173

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيكاظم الصاحب عبد كاظم محمد5321112041049087

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيشنشول عزيز عماد حسنين5322272041014053

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنات الخالدات اعداديةاحيائيعزيز عبد هادي طالب فاطمه5323272042067080

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيمهدي جواد علي فاطمه5324272042058271

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيفارس الحسين عبد فاضل زهراء5325262042083038

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيمتعب جبار نزار حسين محمد5326272041001270

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنات السما اعداديةاحيائيسلطان جاسم محسن ّسراء5327272042083085

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنين المتميزين ثانويةاحيائيشاباز مجيد ماجد منتظر5328142041007121

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنات العربي الخليج ثانويةاحيائيالياس فهد رعد تبارك5329142042135010

الطب كلية/كربالء جامعة589.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيخنفوس خضير حميد فاطمه5330252042100157

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنين االهلية االوائل اعداديةاحيائيازغير عبد هالل محمد5331262041048125

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيمحسن عبد غسان مصطفى5332272041001327

الطب كلية/كربالء جامعة589.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيسلمان حسين حيدر علي5333292041002097

الطب كلية/كربالء جامعة588.8للمتميزين القيروان ثانويةاحيائيعلوان عباس حسن االمير عبد5334132041037050

الطب كلية/كربالء جامعة588.6للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيالرحمن عبد مالك علي محمد5335272041029098

الطب كلية/كربالء جامعة588.2للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيمحمد كاظم مهند براق5336272041029014

الطب كلية/كربالء جامعة588.2المتميزين ثانويةاحيائيمحمد جبار ناطق بشير5337132041016021

الطب كلية/كربالء جامعة588.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيجفن وتالوي فرحان علي5338252041205139
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الطب كلية/كربالء جامعة588.0للبنات القرى ام اعداديةاحيائيسوادي سامي بشار دعاء5339142042079026

االسنان طب كلية/كربالء جامعة591.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيعبود محمد عامر الحسن5340272041001031

االسنان طب كلية/كربالء جامعة588.0للبنين االخضر البساط ثانويةاحيائيحسناوي مراد هللا عبد مؤمل5341272041034075

االسنان طب كلية/كربالء جامعة587.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيجاسم موات حساب زهراء5342242042130064

االسنان طب كلية/كربالء جامعة587.0للبنات األهلية األنوار ثانويةاحيائيابحيلج حميد رائد روان5343222042142032

االسنان طب كلية/كربالء جامعة587.0للبنات غزة اعداديةاحيائيهاشم احمد حيدر مالك5344272042057175

االسنان طب كلية/كربالء جامعة586.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيحسين جابر حسين ايات5345272042088025

االسنان طب كلية/كربالء جامعة586.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيصاحب شبر صفاء زينب5346272042060169

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنات غزة اعداديةاحيائيحمود حمزه عصام ايات5347272042057020

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيحسن كاظم جسام بيداء5348232042117040

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيسلوم مسلم حيدر كرار5349132041010096

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنات االهلية الريادة ثانويةاحيائيعاشور عبيد حيدر نبأ5350112042146028

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيابراهيم احمد قاسم سكينه5351272042060199

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنين االهلية النخبة ثانويةاحيائيرشيد محمود محمد علي5352262041054029

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيمحمد جاسم مناضل فاطمه5353122042107181

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيقاسم لفته طه ايه5354142042134019

االسنان طب كلية/كربالء جامعة585.0للبنين بلد اعداديةاحيائيعلي عبد عيدان فراس سجاد5355182041006072

االسنان طب كلية/كربالء جامعة584.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيموسى جبال احمد ضحى5356142042111169

الصيدلة كلية/كربالء جامعة591.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيجواد كاظم اجود زهراء5357232042117075

الصيدلة كلية/كربالء جامعة588.0للبنات غزة اعداديةاحيائيبكتاش عباس علي نرجس5358272042057188

الصيدلة كلية/كربالء جامعة588.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةاحيائيحمد عبيد علي نور5359272042095154

الصيدلة كلية/كربالء جامعة588.0للبنين خانقين اعداديةاحيائياحمد جعفر محسن علي5360212041011067

الصيدلة كلية/كربالء جامعة587.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيجاسم كاتب احمد هاجر5361132042121240

الصيدلة كلية/كربالء جامعة587.0للبنات الحمائم ثانويةاحيائيطاهر العزيز عبد حسين زهراء5362212042122021

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيلفته عباس مهند فاطمه5363272042060267

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنين المأمون اعداديةاحيائيالرزاق عبد رشيد علي رشيد5364102041006009

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيكاظم الزهره عبد احمد علي5365252041205114

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيالرضا عبد محمد جاسم سجى5366262042132154

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيحسين ناجي اسماعيل فاطمه5367272042059099

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنين النهوض اعداديةاحيائيعكار منصور حسين منتظر5368142041047182

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائيسلمان محمد المنعم عبد تسنيم5369132042091030

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيمحمد سبهان نجاح غفران5370252042101157

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيمهدي المجيد عبد حميد محمد5371262041022136

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيصحو مهدي كاظم زهراء5372272042058153
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الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات المسائية االماني ثانويةاحيائيمحمود احمد مهدي رسل5373212042292038

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيكاظم مالك عابس زينب5374252042097103

الصيدلة كلية/كربالء جامعة586.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيعليوي فندي حسين فاطمه5375142042090080

العمارة قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة530.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيوحيد حاكم رعد ليث5376272051007046

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة483.0للبنين االهلية المدائن وشق ثانويةتطبيقيهجول فرحان فارس علي5377162051349004

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة451.0للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيسالم احمد محمد حسين5378272051008026

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة449.0للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيحسين علي سعد زينب5379272052063040

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة505.0للبنين االهلية االوحد ثانويةاحيائينعمة فلحي ميثم علي5380162041499010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة501.0للبنات النقاء ثانويةاحيائيمحمد خضير مهدي زينب5381272042101029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة486.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيفاخر ظاهر رياض سجاد5382162041085025

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة485.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيمحمد الحسين عبد علي حسين5383162041001045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيعلي عبد محيسن الرزاق عبد حيدر5384162041060033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة482.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيجابر حسين طالب سجاد5385272041001145

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة461.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةتطبيقيناهي جالي حيدر مريم5386272052065049

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة455.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيحسين خضير صبيح حسين5387162051084063

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة585.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيسلبوح نايف حامد الهدى نور5388272042059142

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة579.8للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيهادي غني عمار امير5389272041005021

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة579.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيعبود محمود سعد ضحى5390272042056282

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة567.0للبنات اليرموك اعداديةتطبيقيعبطان القادر عبد اكرم شهد5391272052059046

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة579.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيحسن عباس احمد اساور5392272042088011

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة577.6للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيفتاح الصاحب عبد صالح زيد5393272041029038

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة577.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيحسين علي حسين تقى5394232042092059

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة573.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيسليمان مغامس طه علي5395102041019095

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة565.0للبنات غزة اعداديةاحيائيخضير عبد غضبان نور5396272042057196

الصناعية والمساند االطراف قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة562.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيهادي علي احمد محمد5397272041014194

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة557.0للبنين الثبات اعداديةتطبيقيغالي جبار نزار مصطفى5398272051024072

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة553.0للبنين غماس اعداديةتطبيقيكريم كاظم كريم احمد5399242051016003

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة552.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيمهوس محمد هاشم حسين5400162051076032

النفط قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة552.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيكبيان ابراهيم الكريم عبد احمد5401282051151045

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنين الثبات اعداديةاحيائيعطيه محمد حيدر حسن5402272041024026

العلوم كلية/كربالء جامعة499.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيجبار ستار عزت زهراء5403272042068097

العلوم كلية/كربالء جامعة496.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيعطيه مطشر غناوي علي5404152041007081

العلوم كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الرقيم ثانويةاحيائيعاشور علكم عباس اسماء5405272042054002

العلوم كلية/كربالء جامعة481.0للبنات الروضتين اعداديةاحيائيالحسين عبد جواد خالد زينب5406272042064093
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العلوم كلية/كربالء جامعة477.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةاحيائيكاظم جبار رزاق ايات5407272042102007

العلوم كلية/كربالء جامعة463.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيخنياب جابر ستار زهراء5408272052160081

العلوم كلية/كربالء جامعة415.0للبنات البسملة اعداديةتطبيقيهاشم كاظم عباس جنان5409272052068015

العلوم كلية/كربالء جامعة410.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيمعيجل محمد علي كوثر5410272052160165

العلوم كلية/كربالء جامعة399.0للبنين المكاسب اعداديةتطبيقيمطيوي جواد سلمان هاني5411272051003055

العلوم كلية/كربالء جامعة397.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيهللا عبد حمزه عدنان محمد5412272051007054

العلوم كلية/كربالء جامعة393.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةتطبيقيعلي موسى محمد حوراء5413272052102010

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة576.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيخدام جواد صادق فاطمه5414272042089101

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة575.5للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيحمادي حسن حمادي حسن5415272041029017

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة573.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيصكبان راضي نايف صبيحه5416232042087223

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة571.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيفرحان سالم تايه رونق5417272042068083

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة566.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةاحيائيياسين هاني مقداد حيدر5418212041223018

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة565.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيعلي طالب عباس مريم5419272042059126

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة565.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيمزهر الرضا عبد عطيه فاطمه5420272042160320

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة556.0للبنين االخضر البساط ثانويةاحيائيسلمان عون عبد محمد مصطفى5421272041034084

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة555.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيعطية مطلك غانم علي5422202041262058

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة555.0للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيمهدي الواحد عبد ابراهيم فاطمه5423272042147054

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة551.0للبنات تكتم السيدة ثانويةاحيائيعلي جبار حيدر رسل5424272042097020

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيعلي ميران عدنان مريم5425272042063184

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة549.0للبنين المهيمن اعداديةاحيائيفارس مخيف جبار حسنين5426272041035024

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة548.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيشبيب كاظم الصمد عبد يوسف5427162041030058

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة412.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيشافي محي حيدر امير5428232051044002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة495.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالنبي عبد عبد حسين حيدر5429252041044141

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة448.6للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيظاهر محمد عالء امين محمد5430272041005133

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيعباس علي عبد كاظم علي5431272041005113

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة429.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيكاظم صالح صاحب نوران5432272042103043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة417.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقياحمد علي خالد مهدي5433272051001157

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة413.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةتطبيقيجياد شهيد عكوش امير5434272051006003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة393.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيعبود نجم صباح زينب5435272052057030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة388.0للبنات الروضتين اعداديةتطبيقيعبد مخيف سعد زهراء5436272052064027

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة388.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةتطبيقيجبر حسين احمد حسين5437272051004012

القانون كلية/كربالء جامعة450.0للبنين حمورابي ثانويةادبيحسين حمد سعد حيدر5438272021025006

القانون كلية/كربالء جامعة439.0للبنات الرضوان ثانويةادبيدليان اسد ياسين اسراء5439272022078001

القانون كلية/كربالء جامعة430.0للبنين الياقوت اعداديةادبيراهي حسين محيسن ضياء5440272021038047
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القانون كلية/كربالء جامعة422.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبيدشاش كاظم محسن كاظم5441272021044095

القانون كلية/كربالء جامعة468.0للبنات السلوى ثانويةاحيائيجواد عون عبد تقي حنين5442272042084011

القانون كلية/كربالء جامعة460.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيمهدي حمزه عاصم نور5443272042056442

التمريض كلية/كربالء جامعة568.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيعطية مغير ممدوح حسنين5444272041002036

التمريض كلية/كربالء جامعة566.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيحمزه جهاد مهدي محمد5445272041010182

التمريض كلية/كربالء جامعة560.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيحمزه الكاظم عبد حسين هدى5446232042083069

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة440.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيخلخال صبيح ضياء مرتضى5447112041049120

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة421.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائيخلخال صبيح ضياء المصطفى نور5448112041209067

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة405.0للبنات الفرح اعداديةاحيائيالحسن عبد الجبار عبد فالح دينا5449142042125014

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة404.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيمحمد خميس احمد فاطمه5450272042056311

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة400.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيحمادي الصي محمد الحسن ابو5451252041200003

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة400.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيالكريم عبد مجيد سعد خالد5452272041010066

الزراعة كلية/كربالء جامعة422.0الخارجياتاحيائيحمزه الحسن عبد منصور كوثر5453272042401133

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة481.0للبنين الثبات اعداديةادبيعفن سرحان مرعي محمد5454272021024067

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة429.0للبنين العلم مدينة اعداديةادبيحنون مهدي غسان حسين5455272021049040

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة413.0للبنين الياقوت اعداديةادبيلفتة رحيم ضرغام احمد5456272021038008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة409.0للبنين المسيب اعداديةادبيمحمد جسام حمزه حسين5457232021009030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة403.0للبنات عمورية ثانويةادبيهللا عبد كاظم حيدر رقيه5458272022098008

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة382.0الشيعي الوقف للبنين ( ع ) الجواد االمام ثانويةادبيسلومي بديوي احمد محمد5459142021033005

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة374.0للبنين األفضل الغد اعداديةادبيعبود علي محمد فاضل علي5460272021030035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة371.0للبنات السالم حمائم اعداديةادبيعبود صالح عبود فجر5461272022109070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة367.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيداود احمد عمار موده5462272022071049

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة364.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيفليفل صاحب باقر مريم5463272022160091

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة363.0للبنين العلم مدينة اعداديةادبيحسين حسن ماجد عباس5464272021049072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة362.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيمولى فاخر امجد سجاد5465152021074044

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة384.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةاحيائيخضير كاظم حسن محمود5466272041151077

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة382.0للبنات غزة اعداديةاحيائيمحمد علي حسن عذراء5467272042057129

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة375.0للبنين العباس ثانويةاحيائيغركان خضير رعد علي5468272041043011

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة373.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيجبار شمخي عباس الجواد محمد5469272041014199

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة365.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائينوري زيد عبد علي سيف5470272041004041

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة396.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيتويه علي عبد تركي علي5471272051150109

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة377.0للبنات اليرموك اعداديةتطبيقيعلي عبد الزهره عبد هيثم تقى5472272052059010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة373.0للبنات اليرموك اعداديةتطبيقيجابر محسن علي اسراء5473272052059003

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة365.0للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيحبيب صاحب زهير حيدره5474272051008033
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة365.0للبنات البسملة اعداديةتطبيقيدهش عبيد حسين زينب5475272052068025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة363.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيحمود عبد احمد مرتجى5476272051013136

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة499.0للبنين محفوظ حسين اعداديةاحيائيحمزه عباس محمد حسين5477271941027027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة465.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيحسين حاكم اثير مصطفى5478252041151185

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة461.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةاحيائيعبد علي شريف تبارك5479272042072015

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة453.0المختلطة االبتكار ثانويةاحيائيحسن محمود جبار حوراء5480232042228005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة452.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيمحمد كامل علي مريم5481272042068174

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة445.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيكريدي عيسى جاسم نور5482272042079116

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة444.0للبنين الرياحي اعداديةاحيائيمحسن ضاري سعدون كرار5483272041013088

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة439.0للبنين العباس ثانويةاحيائيغركان خضير رعد سجاد5484272041043006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة438.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيجبر عكله ناظم جنان5485272042052041

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة435.0الخارجياتاحيائيعالوي حسين فاضل ايات5486272042401023

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة433.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيباقر خزعل فارس مرتضى5487252041044461

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة431.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةاحيائيجواد صالح مهدي عال5488272042065086

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة428.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةاحيائيحسين حبيب كريم بشير5489272041045011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة427.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيعلي عبد فاضل عباس اسراء5490272042161006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة426.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيعلي عباس علي زهراء5491272042060146

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة460.0للبنات العراقية اعداديةتطبيقيعباس الرسول عبد صالح هدير5492212052139051

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة433.0للبنين محفوظ حسين اعداديةتطبيقيساجت علي احمد منتظر5493272051027065

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة433.0للبنات الثقافة اعداديةتطبيقيعيدان حسن يوسف نرجس5494272052055058

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة418.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيعبود مكاوي عامر علي5495272051007034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة411.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةتطبيقيجلوب كاظم نؤاس تبارك5496272052072016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة405.0للبنين البيان ثانويةتطبيقيالكاظم عبد ناهي حيدر ضياء5497272051032019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة404.0للبنات دجلة اعداديةتطبيقيكطوف كامل نبيل رفل5498232052107019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة526.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةادبيمحي دهري عبد رقيه5499272022053033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيمخيف نعمه كريم نبأ5500272022071051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة510.0للبنات الوند ثانويةادبيخضير نايف علي عذراء5501272022090022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنات الحق سيف ثانويةادبيحسن نور عبد عدنان نورس5502272022076050

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنات مؤتة شهداء ثانويةادبيراضي كاظم ضياء ميسم5503272022108043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة504.0للبنين المباهلة اعداديةادبيعبود حسن عامر انور5504272021021006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة502.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةادبيجواد جاسم علوان ايه5505272022053007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة493.0للبنات اسماء اعداديةادبيعبيد نجم مثنى زينه5506232022093039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيعبادي عبدالحسن هادي عباس5507272021016096

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات المنار ثانويةادبيمحمد جاسم سجاد رقيه5508272022050021
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيالزم مهدي رائد مالك5509272022102159

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات عكاظ اعداديةادبيكاظم هللا عبد غانم ضالل5510272022088068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات الهاللية زينب اعداديةادبيسلمان رحيم نهاد سكينة5511212022118019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة491.0للبنات الكوثر اعداديةادبياسماعيل جاسم محمد زهراء5512232022114015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة490.0للبنات القوارير ثانويةادبيعباس خضير ياس آيات5513272022081004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةادبيعبد خضير سالم داليا5514272022095017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة488.0للبنات الحرية ثانويةادبيمنصور حميد كاظم فاطمه5515272022099093

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة487.0للبنات عكاظ اعداديةادبيكريم الساده عبد علي فاطمه5516272022088079

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة486.0للبنين المعين الماء اعداديةادبيحمد الرضا عبد عيسى أحمد5517272021048003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنين حلب اعداديةادبيفانوس الرضا عبد محمد جاسم5518262021013020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0المختلطة الغزالي ثانويةادبيعلي حسين احمد محمد5519232021186033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0الخارجيونادبيحسين علي حسين اسماعيل5520252021400010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات المناسك ثانويةادبيعبيد عطيه تكليف اسماء5521272022104007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة477.0للبنات الحضر ثانويةادبيحبيب زيد عبد محمد هدى5522272022051072

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة476.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةادبيحميد حسن رضا ايات5523272022095006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة472.0للبنات االهلية السالم رواد ثانويةادبيجاسم عباس احسان تبارك5524252022196002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة472.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةادبيمحمد كاظم حسين غدير5525272022095044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة471.0للبنات الحرية ثانويةادبيظاهر علوان جاسم زهراء5526272022099052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة470.0للبنات الحرية ثانويةادبيعلي عبد ناجي سعدي نورالهدى5527272022099112

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة469.0الخارجياتادبيعبود االمير عبد هللا عبد عبير5528272022401086

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة468.0للبنات الربيع اعداديةادبيجواد كاظم عقيل هدى5529232022098154

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة465.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيكزار الكاظم عبد حيدر اسراء5530272022140003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة464.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيعباس كاظم محمد زهراء5531272022071028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة464.0للبنات مؤتة شهداء ثانويةادبيياسر عدنان حمدي شهد5532272022108027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة461.0للبنات الحرية ثانويةادبيصافي حسن مصطفى فاطمة5533272022099087

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة460.0للبنات عكاظ اعداديةادبيسعود كاظم مراد شهد5534272022088061

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة460.0للبنين االسكندرية اعداديةادبيهاشم تركي سعد علي5535232021001043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة458.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبيعباس ردام الستار عبد حيدر5536272021044044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة458.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيخصاف محسن الحميد عبد الهدى نور5537272022071053

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة458.0للبنين الثبات اعداديةادبيمهدي محمد الواحد عبد صادق5538272021024033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة458.0المختلطة المنتظر ثانويةادبيعلي شالل حميد امجد5539232021196002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة455.0للبنات عشتار اعداديةادبيجوهر جواد صباح ضحى5540232022125017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة454.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيزغير كامل احمد بنين5541272022140014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة454.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيبرهان هادي نعمه االء5542272022094008
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة452.0للبنين المدى اعداديةادبيمحسن فاضل حبيب علي5543272021026034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة452.0للبنين االسكندرية اعداديةادبيابراهيم حامد علي ابراهيم5544232021001005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة451.0للبنات جواد مصطفى ثانويةادبيعباس فاضل رياض هبه5545232022128045

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة451.0للبنات مؤتة شهداء ثانويةادبيصليبي المهدي عبد خلف اسيل5546272022108002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة450.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبيالزهره عبد نوري احمد علي5547272021044073

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة449.0للبنات الرضوان ثانويةادبيبادي عبيد كريم زينب5548272022078025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة448.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيمعين مزهر منذر ساره5549272022140046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة448.0للبنات العذراء مريم ثانويةادبيحمود جاسم مهند بنين5550232022082008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة448.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيعبود هادي حسن فاطمه5551272022141055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة448.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعيدان خضير هللا سعد سوزان5552272022160068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة446.0للبنات المناسك ثانويةادبيمجيد حامد محمد حوراء5553272022104033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة445.0للبنين الوركاء ثانويةادبيطاهر مكطوف جاسم سجاد5554232021034021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة445.0للبنات عمورية ثانويةادبيعليوي صاحب قيس فاطمه5555272022098032

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة444.0للبنات البدور ثانويةادبيعبد نجم حسن أنفال5556232022085001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة442.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيسلمان عباس ماجد زهراء5557272022094036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة442.0للبنات الشهباء ثانويةادبيالحسن عبد جليل الحسين عبد فاطمه5558272022146030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة442.0للبنين الوثبة ثانويةادبيكرين علي سعد مسلم5559272021017082

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة441.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيحسون الوهاب عبد احمد روان5560272022140028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة441.0للبنات الرقيم ثانويةادبيعوده كاظم جواد رسل5561272022054010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة441.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةادبيعبد فاهم صالح رسل5562272022053029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة440.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيعلي حسين علي زهراء5563272022094033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة440.0للبنين الرجيبة اعداديةادبيمحمد هبسي شناوه محمد5564272021020051

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة439.0للبنات االسكندرية ثانويةادبيمحمد جاسم حسن نور5565232022094025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة439.0للبنات عمورية ثانويةادبيعلي حسن باقر محمد زينب5566272022098018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة436.0للبنات السالم حمائم اعداديةادبيمحمد جاسم احمد ساره5567272022109048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة436.0للبنات الخالدات اعداديةادبيحريب حسون علي اسراء5568272022067005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة435.0للبنات القبطية ماريا اعداديةادبيتسيار مانع العباس عبد رغد5569272022052023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة435.0للبنات السلوى ثانويةادبيباذر كاظم علي زهراء5570272022084016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة434.0للبنات عمورية ثانويةادبيحسن الصاحب عبد صالح فاطمه5571272022098031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة434.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيصالح شاكر ازهر تبارك5572272022071012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة433.0للبنين األفضل الغد اعداديةادبيابراهيم اسماعيل شوقي حسن5573272021030013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة433.0للبنات مؤتة شهداء ثانويةادبيراضي ماجد شايع نور5574272022108049

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة431.0المختلطة الحيدري ثانويةادبيعلي جدوع فرحان مهند5575232021213008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة431.0للبنين المصطفى ثانويةادبيجبر علي خضر علي5576232021045021
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة430.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيحسين ياسر علي الدين سيف5577272021016079

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة430.0للبنين الفتح اعداديةادبيشمران كريم مهدي مصطفى5578272021011028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة430.0للبنات الرقيم ثانويةادبيصافي علي فاضل هدى5579272022054031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة429.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيموسى علي حسن براق5580272022094014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة429.0للبنات الحرية ثانويةادبيردام عباس االمير عبد جنات5581272022099035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة428.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيصالح حسين محمد طارق سجى5582272022094043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة428.0للبنات القبطية ماريا اعداديةادبيراضي تكليف االمير عبد نور5583272022052052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة425.0للبنين االصالح اعداديةادبيثجيل فهد نافع احمد5584222021015002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة425.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيالحسين عبد الكاظم عبد عدنان ريام5585272022140029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة425.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيموسى علي حسن ابرار5586272022094001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة424.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيموسى جبار طالب بشائر5587272022141013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة423.0للبنين االهلية االزدهار ثانويةادبيمحسن الحسين عبد محمد عمر5588232021289017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة423.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيالحسن عبد جليل الحسين عبد علي5589252021116052

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة422.0للبنات الحرية ثانويةادبيمطشر الواحد عبد ميثم بنين5590272022099030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة422.0للبنات الحرية ثانويةادبياللطيف عبد الرزاق عبد فاضل زينب5591272022099068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة421.0الخارجياتادبيهادي الحسين عبد عالء زهراء5592272022401055

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة419.0الخارجياتادبيعطيه عون عبد زبن نور5593272022401135

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة417.0للبنات المناسك ثانويةادبيعبد شنان حمزه هبه5594272022104094

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة415.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيهللا عبد حسين صباح ياسين5595232021253180

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة414.0للبنات الرفل ثانويةادبيمحمد الكاظم عبد حسن فاطمه5596272022085013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة413.0للبنات الرفل ثانويةادبيضايف عناد علي مريم5597272022085014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة412.0للبنات المناسك ثانويةادبيعطيه حمزه رائد نجالء5598272022104087

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة411.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعبد رضا محمد سعد حنين5599272022160024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة411.0للبنات المناسك ثانويةادبيحسين كاظم حسين نبراس5600272022104086

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة411.0للبنات الرضوان ثانويةادبيعجرش هللا عبد سليم سكينه5601272022078028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة411.0للبنين الثبات اعداديةادبينجم االمير عبد احمد الكاظم عبد5602272021024038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة411.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيعلوان محمد يحيى كرار5603272021031159

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة409.0للبنين الرجيبة اعداديةادبيعبد المحسن عبد نوري زيد5604272021020026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة405.0للبنات الرفل ثانويةادبيناصر محسن محمد زينب5605272022085011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة404.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيعيدان حسين احمد علي5606272021031113

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة401.0للبنات الخالدات اعداديةادبينعيم حمد باسم زهراء5607272022067037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة400.0للبنات الخالدات اعداديةادبيجابر زاجي حيدر هاجر5608272022067067

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة399.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيشهادي ابراهيم جابر فاطمه5609272022140059

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة398.0للبنات البدور ثانويةادبيالكريم عبد خطاف صدام فاطمه5610232022085009
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة394.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيجبل هادي ميثم ايات5611272022141010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة387.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيخضير عبيد نجم أحمد5612232021253008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة382.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيعباس كاظم جواد فاطمه5613272022140061

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة375.0للبنين المعين الماء اعداديةادبيشالل علوان كريم عباس5614272021048034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيبجاي علي حميد بتول5615272042060037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة468.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيترف حميد حسين تقى5616272042088057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة459.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيموسى علي نعمه مالك5617272042089129

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة452.0للبنات االهلية الصالحات ثانويةاحيائيعكله عوض احمد زهراء5618272042086013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة508.0للبنات السدة ثانويةتطبيقيجاسم علي عباس رويده5619232052110007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة465.0للبنات بغداد اعداديةتطبيقيوهب هللا عبد قاسم زهراء5620272052079012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة459.0للبنين األفضل الغد اعداديةتطبيقيحسن جواد حسين غيث5621272051030040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة420.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيزاجي جواد محمد مهدي5622222051013080

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة373.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيسبتي علوان فاضل زهراء5623272022140034

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة363.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيعمران منذر علي زهراء5624272022140032

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة407.0للبنات العميد ثانويةاحيائيعلي محمد حامد رقيه5625272042149010

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة378.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيكزار كحيوش صبيح اسراء5626272052058002

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة366.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيراضي جبار محمد عباس5627272051002083

الطب كلية/قار ذي جامعة597.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيعلي فيصل عمار ياسر5628222041001133

الطب كلية/قار ذي جامعة597.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيدهيل مذبوب الحسن عبد طف5629222042113113

الطب كلية/قار ذي جامعة597.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيمحمد خلف محمد باقر5630222041002044

الطب كلية/قار ذي جامعة595.0الشيعي الوقف- للبنات الصديقة ثانويةاحيائيعنبر جبار الحسين عبد زينب5631222042112056

الطب كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات االهلية الروانق ثانويةاحيائيحسن علي نبيل روان5632222042435009

الطب كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةاحيائيعلي الرزاق عبد يعقوب فاطمة5633222042139201

الطب كلية/قار ذي جامعة594.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةاحيائيكاظم جواد مهدي اسماء5634222042412005

الطب كلية/قار ذي جامعة593.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيهيجل جليل علي فوزيه5635222042110062

الطب كلية/قار ذي جامعة591.0للبنات االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيعجيمي شبيب علي ايات5636222042391004

الطب كلية/قار ذي جامعة591.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةاحيائيهداوي خميس علي حوراء5637222042185027

الطب كلية/قار ذي جامعة591.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيراضي كاظم جواد محمد5638222041002281

الطب كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيماضي صالح مبارك مصطفى5639222041002356

الطب كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات بردى اعداديةاحيائيهللا عبد سلمان الخالق عبد طيبه5640222042163064

الطب كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيحمود دشر حسين زهراء5641222042394032

الطب كلية/قار ذي جامعة590.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةاحيائيعرار عذيب حسين ازل5642222042185005

الطب كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيالهيل ابو ناصر حسين مجتبى5643222041002261

الطب كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيبرغش تبن عودة زهراء5644222042203030
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الطب كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيحسين كاظم طعمه سجاد5645222041002132

الطب كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيغضاب عوده قاسم محمد5646222041058130

الطب كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين السالم اعداديةاحيائيشبل يوسف سعيد فهد5647222041013106

الطب كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيكاطع عقيل مسلم فاطمه5648222042414189

الطب كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات العقبة اعداديةاحيائيمشلتغ كاظم فرحان سهام5649222042111056

الطب كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيكنيش حبيب نعمان غفران5650222042135168

الطب كلية/قار ذي جامعة588.4الشيعي الوقف- للبنات الصديقة ثانويةاحيائيشاكر مجيد وسام ساره5651222042112062

الطب كلية/قار ذي جامعة588.0للبنات الوركاء اعداديةاحيائيجوده محسن احمد ايلياء5652222042157011

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة586.0للبنات االهلية الغدير ثانويةاحيائينعيمه ناصر علي فاطمه5653222042417069

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة586.0الشيعي الوقف- للبنات الصديقة ثانويةاحيائينعمه غازي مؤيد زينب5654222042112059

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة585.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيخليف شعير قيس سجاد5655222041053081

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة584.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيالعباس عبد نعيم عامر زهراء5656222042414108

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة584.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيمجيد حميد صفاء عال5657212042097088

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيجاسم غافل ابراهيم علي5658192041043022

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة584.0للبنين المشروع اعداديةاحيائيعبد حمد رشيد حسين5659232041010026

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة584.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيرويح الحسين عبد علي غدير5660222042135164

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة584.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةاحيائيفرحان ساجت فرحان زهراء5661222042185049

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة583.4عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيجوده داود عماد غفران5662202042282189

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائينديوي راضي نعيم مصطفى5663222041035289

االسنان طب كلية/قار ذي جامعة583.0للبنين األهلية األنوار ثانويةاحيائيمطير حسين رمثان سجاد5664222041065039

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة590.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيجبر حسن عادل طيبه5665222042414167

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة590.0المختلطة الهيثم ابن ثانويةاحيائيالحسين عبد علي عبد رزاق فاطمه5666222042261027

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة590.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيعكال جاسم عباس علي5667222041009033

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة589.0للبنين المسائية الضاد اعداديةاحيائيشوجه جاسم غازي زينب5668222042314025

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة589.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعبيد الساده عبد جيجان روان5669222042323368

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة588.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةاحيائيعبيد علي راضي زهراء5670222042139092

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة588.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيالحسين عبد جبر الرضا عبد رمله5671222042141094

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة587.0للبنات زنوبيا ثانويةاحيائيعداي الحسن عبد هيثم زينه5672222042108054

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة587.0للبنين  الفهود اعداديةاحيائيمحمد صبار احمد حسين5673222041046019

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة586.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيعطيه سلطان كريم حيدر5674222041035092

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.2المتميزين ثانويةاحيائيموسى حامد فراس احمد5675132041016008

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعبيد فيصل حيدر مروه5676252042059715

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0الخارجياتاحيائيفياض مالو شريف هبة5677212042401122

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيهللا فيض توفيق بات خه كالي5678192042370198
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الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيلفته اليمه عبد اياد تبارك5679242042120049

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيعبد نجم عالء حسين5680272041002044

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيحسين صادق حسين آالء5681212042160001

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيمحمد كامل بشتيوان علي5682202041001137

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيياسين حمد ابراهيم تقوى5683212042091049

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيجبر صبيح علي ايات5684222042103032

وااللكترونية الكهربائية قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين الفراهيدي ثانويةتطبيقيهاشم باقر مصطفى هادي5685162051075075

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة585.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيكاطع منشد شخران زينب5686222042128057

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة582.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيخضير كاظم عمار فاطمه5687222042153342

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة575.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيجاسم عطيه احمد فاطمه5688292042160141

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة575.0للبنات الرفاعي اعداديةاحيائيسعدون حلو محمد تبارك5689222042168019

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة575.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيحسون كاظم سمير انفال5690222042113018

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة573.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيالحافظ عبد نزار قاسم محمد5691162041352093

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة571.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيمسلم حبيب كريم علي5692222041098131

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة567.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيصالح مهدي رزاق طيبة5693222042143255

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة565.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيفليح عاكف عقيل مسلم5694222041035266

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة564.0للبنات التميزاالهلية ثانويةاحيائيكاظم محمد حسين نرجس5695222042421111

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة563.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيفاضل الحمزه عبد خضير فاطمه5696232042111103

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةتطبيقيكيطان شكاحي زبيل احمد5697222051053001

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين المحاويل اعداديةتطبيقيحسين كاظم جواد مصطفى5698232051008068

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة558.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيعلي عادل طارق زكي5699162051090018

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة556.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةتطبيقيفرحان صبر صادق حسن5700232051069009

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة552.0الخارجيونتطبيقيحسين علي حسين علي5701162051400206

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة552.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيعاتي الحسن عبد هللا عبد مهدي5702162051083151

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة551.0للبنين االهلية بغداد ثانويةتطبيقيبدوي جابر حسين علي5703222051100022

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة551.0للبنين االهلية المدى ثانويةتطبيقيخلف ناصر هيثم الفقار ذو5704162051135022

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيجوده هللا عبد حسين علي محمد5705282051001148

والغاز النفط قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة550.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيحسين شيال مؤيد منتظر5706162051083145

العلوم كلية/قار ذي جامعة519.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيثجيل محسن ناجي اشجان5707222042107006

العلوم كلية/قار ذي جامعة516.0للبنين الشهداء سيد اعداديةاحيائيمكطوف حسن قاسم حسن5708142041008023

العلوم كلية/قار ذي جامعة510.0المختلطة الطف ثانويةاحيائيهللا عبد هاني عدنان ساره5709232042177029

العلوم كلية/قار ذي جامعة508.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيحسن نعيمه ضياء أيمان5710222042153056

العلوم كلية/قار ذي جامعة507.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيفالح عثمان حسن احمد5711222041001005

العلوم كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات الهبة اعداديةاحيائيشمخي عبد نجم حوراء5712222042120017
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العلوم كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةاحيائيلفته شناع مصطفى فاطمه5713222042125119

العلوم كلية/قار ذي جامعة498.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيعلي ناصر انور محمد5714222041002273

العلوم كلية/قار ذي جامعة496.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيعلي حسين جمال ابتهال5715222042178001

العلوم كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات االهلية الجوادين ثانويةاحيائيجنوفي نعيثل حسين روان5716222042396023

العلوم كلية/قار ذي جامعة482.0للبنات الفرات اعداديةاحيائيخضير حسن جبار علياء5717222042101070

العلوم كلية/قار ذي جامعة479.0للبنات االبتهال ثانويةاحيائيكاطع كاظم ثامر حوراء5718222042166011

العلوم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيخيون شياع سمير سجى5719222052323064

العلوم كلية/قار ذي جامعة417.0للبنات السوق اعداديةتطبيقيثجيل مطشر حسن نور5720222052209048

العلوم كلية/قار ذي جامعة413.0للبنين العكيكة اعداديةتطبيقيعادم عزيز رياض اكرم5721222051041008

العلوم كلية/قار ذي جامعة397.0للبنين المسائية سفوان ثانويةتطبيقيهتيمي جعيول ياسر ستار5722162051356020

العلوم كلية/قار ذي جامعة395.0للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيكاظم شبيب عدنان كوثر5723222052323103

العلوم كلية/قار ذي جامعة395.0للبنين السالم ثانويةتطبيقيفياض كامل باسم سجاد5724282051005021

العلوم كلية/قار ذي جامعة391.0للبنين االعالم اعداديةتطبيقيمحمد جاسم كاظم حسين5725162051045016

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة468.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيعشم كاظم فرحان حميد5726222041301015

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة437.0للبنين المنار اعداديةاحيائيشناوة وحيد ناجي رضوان5727222041095022

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة392.0للبنات السوق اعداديةتطبيقيالحسين عبد االمير عبد مصطفى انفال5728222052209005

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة424.0للبنين تراب ابي اعداديةاحيائيفرهود فيصل غازي فيصل5729222041081060

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين النورين ذو اعداديةتطبيقيامين محمد عطيه مفيد حسن5730162051041006

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة420.0للبنات الوالية ثانويةاحيائيسمير عبد حسين محمد زينب5731222042190110

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة415.0للبنات النور اعداديةاحيائيموسى الجبار عبد ازهر زهراء5732222042156109

القانون كلية/قار ذي جامعة414.0للبنين المختار اعداديةادبيحسين محمد إحسان علي5733222021047081

القانون كلية/قار ذي جامعة386.0للبنات الشطرة اعداديةادبيحمد كاظم صباح نور5734222022161030

القانون كلية/قار ذي جامعة396.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيشناوه خليل علي صادق5735222051026030

التمريض كلية/قار ذي جامعة577.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيشريف علوان عادل هاجر5736222042143367

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة388.0للبنين التمار ميثم اعداديةاحيائينبهان فرج حمودي االمير عبد5737282041016021

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة416.0المختلطة الزعتر تل ثانويةادبيمغامس خشن محمد احمد5738222021227002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة380.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيفهد راهي محمد حسين5739142021210025

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة373.0للبنين المسائية االهلية الرافدين بالد ثانويةادبيفرهود حسن سالم غيث5740222021317003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة371.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةادبيشريده ارزيج زياره محمد5741222021069035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة363.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةادبيجابر بدن عادل حيدر5742162021020054

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة362.0للبنات المهج اعداديةادبيقاسم محسن عماد ارجوان5743142022102002

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة411.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيالرضا عبد خضر علي محمد5744222041003333

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة373.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيصالح منعم محمد دعاء5745222042155034

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة373.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيضباب حبيب احمد مصطفى5746222041003368
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة365.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقياكيوش يساس شاكر محمود5747222051311181

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة361.0للبنات زنوبيا ثانويةتطبيقيراشد عوده نجم فاطمه5748222052108033

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة485.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيجبر ساهي كاظم زهراء5749222042164045

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةاحيائيعلي عيسى صالح ديار5750222042410031

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة470.0للبنات النهضة ثانويةاحيائيمهوس عايش طالب نرجس5751222042147073

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيفرهود فيصل غازي سحاب5752222042107043

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات البطحاء اعداديةاحيائيكاظم علي محمد صالح حوراء5753222042160011

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات النور اعداديةاحيائيجلود علي حسين براء5754222042156044

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0المختلطة الخلد ثانويةاحيائيايدع فرهود فليح احمد5755222041245004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيحنيش أرزيج عالء فاطمه5756222042153336

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين النهضة اعداديةاحيائيكريم حسب جاسب مجتبى5757222041049037

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة441.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيمشرف سالم هاشم غفران5758222042203043

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة438.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيجخيم مهدي علي زهراء5759222042116040

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة429.0للبنات النور اعداديةاحيائيمطرود جخيور رحيم زهراء5760222042156122

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات االستبرق ثانويةتطبيقيراضي عبد محمد نور5761222052392043

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة428.0للبنين المسائية الدواية اعداديةتطبيقيعكله فيصل حميد انور5762222051313004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةتطبيقيسعيد حسين حيال احمد5763222051096002

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة403.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةتطبيقيمحمد شياع محمد جمال5764222051096008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة398.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيحسين داود محمد سجاد5765222051319008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة396.0للبنين االصالح اعداديةتطبيقيناصر حسين علي سجاد5766222051015022

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة395.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيصيهود سرحان هاني احمد5767222051026005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة391.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقيدخيل عيه ناصر الدين جمال5768222051314020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة388.0للبنات العقبة اعداديةتطبيقيجابر حسين فالح زهراء5769222052111014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة528.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةادبيعناد غالي راشد علي5770162021067012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة507.0للبنات البطحاء اعداديةادبيسالم حسن هاشم مروه5771222022160070

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة504.0للبنات صفية ثانويةادبينايف مزهر احمد زهراء5772292022084017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنين الرضوان ثانويةادبيكنين عبد ابراهيم هللا عبد5773292021023016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة487.0للبنات النور اعداديةادبيطعيمه لهمود جبار دعاء5774222022156016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيعباس طعمه ذريع علي5775222021028042

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةادبيشيال حامد حيدر كرار5776222021069031

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنات البينات ثانويةادبيمحمد اسماعيل محمد اساور5777222022193004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة483.0للبنين العكيكة اعداديةادبيهللا عبد عيسى هرون عباس5778222021041039

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة482.0للبنين الفقار ذو ثانويةادبيعبيد هللا عبد نجم سجاد5779292021011015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة480.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةادبيعليوي عوده جبار ناصر5780162021067031
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة478.0المختلطة المحمدية ثانويةادبيفليح جابر منقذ بدور5781222022233002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنين الجهاد ثانويةادبيرميض علي حسن الرحمن عبد5782222021078006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة478.0للبنات قار ذي سما ثانويةادبيخيبر الحسين عبد عالء الهدى نور5783222022427048

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات صفية ثانويةادبيعباس مسير زغير هاجر5784292022084043

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة470.0المختلطة الرويمي ثانويةادبيسليمان عزيز وسام مؤتمن5785222021243007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات الوركاء اعداديةادبيعزيز حسن احمد هدى5786222022157076

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة465.0للبنات الناصرية اعداديةادبيصالح يوسف علي ايات5787222022149004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات البطحاء اعداديةادبيحسين ناصر زيد رشا5788222022160027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيعوده سوادي عدنان يوسف5789292021014151

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات االولى الفردوس ثانويةادبيثويني سركال ميثم زهراء5790222022102018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0المختلطة االزدهار ثانويةادبيموسى رزوقي حيدر حوراء5791222022258002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنات الفضائل اعداديةادبيماطوز هوي مهدي مريم5792222022104034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة458.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيابراهيم جبر صاحب سجاد5793222021048014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين الكندي اعداديةادبيحيال غانم عادل احمد5794222021011002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات تونس اعداديةادبيحسن كاظم جواد زهراء5795222022106032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات الشيماء اعداديةادبيجايد عذاب احمد فاطمه5796222022110032

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة451.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيمريود محنه دايخ كريم5797292021028093

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة450.0المختلطة الواثق ثانويةادبيوالي فزع سعدي عباس5798222021235009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين الرضوان ثانويةادبيوناس ادهام حمود علي5799292021023019

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة448.0للبنين التآخي ثانويةادبيدارم حمود عبد فارس5800292021018030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة446.0للبنين الكعبة وليد اعداديةادبيمخيلف كوين فالح مرتضى5801222021082014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة445.0للبنين المسائية الفهود ثانويةادبيعطشان ناصر مهدي ضياء5802222021308008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات االهلية البيان ثانويةادبييازع خلف عدنان فاطمة5803222022208002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات تونس اعداديةادبيجابر كاطع طالب رسل5804222022106030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةادبياحمد رشيد سعد فواطم5805222022155031

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةادبيصلبوخ عويد فهد رتاج5806222022155013

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات البطحاء اعداديةادبيجراد اركيج هادي عهود5807222022160059

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة442.0للبنات البطحاء اعداديةادبيعريبي كامل عباس فاطمه5808222022160062

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة438.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيرشيد شلواح محمد زهراء5809222022109016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة431.0الخارجياتادبيوزار طاهر فاضل رمله5810222022401044

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة426.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةادبيعجيل محسن حسن مهند5811222021086116

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة421.0للبنات االعين قرة ثانويةادبيعلي حسين علي روان5812222022124005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة419.0للبنات االهلية الغدير ثانويةادبيمحسن الحسين عبد احمد اديان5813222022417001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة418.0للبنات الفرات اعداديةادبيعجيل حبشان رستم نبا5814222022101029
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة414.0للبنات االصالح ثانويةادبيمغامس دراج عقيل زهراء5815222022389007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة414.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةادبيجابر الحميد عبد رسول محمد5816222021212015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة412.0للبنين الصادقون ثانويةادبيحسن عباس سامح حسين5817222021059005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة409.0للبنات الناصرية اعداديةادبيخلف حسن حيدر فردوس5818222022149030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة403.0للبنات البطحاء اعداديةادبيظاهر نغيمش فرحان سجى5819222022160046

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة398.0للبنين االصالح اعداديةادبيخيون هداب يحيى احمد5820222021015003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة396.0للبنات الزهراء اعداديةادبيبوهان كامل محمد رسل5821222022164015

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة392.0الخارجيونادبيصويفي جابر محسن ميالد5822222021400176

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة392.0للبنات قار ذي سما ثانويةادبيمحمد الحسن عبد العالي عبد سارة5823222022427029

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة391.0للبنات قار ذي سما ثانويةادبيعطشان زياد غسان فاطمة5824222022427038

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة390.0للبنين المختار اعداديةادبيمفلش زايد حسين علي5825222021047087

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة390.0للبنات البطحاء اعداديةادبيشندل عواد علي البنين ام5826222022160004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة389.0اللبنات االهلية الحوراء ثانويةادبيعبود محمد جاسم الزهراء نور5827222022186003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة387.0المختلطة البحتري ثانويةادبيضايف مطر احمد بنين5828222022222003

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة387.0للبنات األهلية النجاح صدى ثانويةادبينجم سهيل محمد الهدى نور5829222022174008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة384.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةادبيجبر مجبل جبار مسلم5830222021090069

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة382.0للبنات الوركاء اعداديةادبيحسين ابراهيم جبار زينب5831222022157037

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة382.0المختلطة التعاون ثانويةادبيالرضا عبد كاطع صدام زهراء5832222022224004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة382.0للبنين العربي الخليج اعداديةادبيمتعب جبير حسين سلمان5833292021021023

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة380.0للبنات الفجر اعداديةادبيشفلح مجبور حاتم زهراء5834222022132005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة378.0المختلطة الرويمي ثانويةادبيصالح عدنان احمد فاطمة5835222022243004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة376.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةادبيحسين ياسر عيدان منتظر5836222021090076

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة376.0المختلطة الثوار ثانويةادبيخضير محيسن محمد حسين5837222021226005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة374.0للبنين المسائية التاميم اعداديةادبيكشيش مايوس خضر محمد5838222021310031

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة372.0للبنات فلسطين اعداديةادبيجمعه زيد عبد فليح ابرار5839292022050007

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة370.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةادبينايف لهمود رحيم هللا عبد5840162021039030

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة370.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعلوان مذبوب العالي عبد حيدر5841292021009061

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة368.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةادبيناصر شدود جمال محمد5842222021069034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة366.0للبنين المسائية القرنة ثانويةادبيعلي حمود ساري عباس5843162021354021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة362.0للبنات الوالية ثانويةادبيطعمه فاخر الحكيم عبد حنين5844222022190004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة559.0للبنات االهلية بغداد ثانويةاحيائيحسن غازي سلمان زينب5845222042207046

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة489.0للبنات أور اعداديةاحيائيعبد حسين ضياء الهدى نور5846222042154132

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة473.0للبنات الوالية ثانويةاحيائيراضي الحميد عبد المجيد عبد مينا5847222042190187

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة472.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيغنديب ابراهيم حيدر حوراء5848222042175053
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االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيحمودة كاظم طالب مريم5849222042323298

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة457.0للبنات عشتار اعداديةاحيائيسليمان مزهر نعيم جنات5850222042158016

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين النهضة اعداديةاحيائيحسن عطيه توفيق احمد5851222041049002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0للبنين الجبايش ثانويةتطبيقيسلمان ريكان ميثاق كاظم5852222051045024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة522.0للبنات قار ذي سما ثانويةتطبيقيرويعي صباح حميد ايات5853221952427012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة463.0للبنين الجبايش ثانويةتطبيقينصير فريح وليد مصطفى5854222051045031

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيفرهود شريف موسى علي5855222051307247

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات العقبة اعداديةتطبيقيحايف يوير سرحان زهراء5856222052111012

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة402.0للبنات الناصرية اعداديةتطبيقيكنيهر طعمة صبار فاطمة5857222052149021

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة411.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيهللا عبد جبار رياض زهراء5858222042107029

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة392.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيمخور كاظم سمير سجى5859222042323481

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة386.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةتطبيقيبكال سالم قاسم اسراء5860222052266001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة384.0المختلطة الرصافي ثانويةتطبيقيوالي عويد جوهر مروه5861222052268012

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة372.0المختلطة بابل ثانويةتطبيقيمحسن عطية الرسول عبد ضحى5862222052259013

اآلداب كلية/قار ذي جامعة375.0المختلطة الزعتر تل ثانويةادبيطالب مزهر طالب زينب5863222022227009

اآلداب كلية/قار ذي جامعة412.0للبنات تونس اعداديةاحيائيمسير نعيم احمد نوره5864222042106079

اآلداب كلية/قار ذي جامعة403.0للبنات االهلية الذهبية اور ثانويةاحيائيذهيب مطر سالم بنين5865222042432007

اآلداب كلية/قار ذي جامعة367.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيضافي عزيز محسن ايات5866222042103034

اآلداب كلية/قار ذي جامعة365.0للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيلعيبي راهي صافي ايات5867222042136004

اآلداب كلية/قار ذي جامعة364.0للبنين المسائية سفوان ثانويةاحيائيثامر عبد رشيد ابراهيم5868162041356002

اآلداب كلية/قار ذي جامعة364.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيطاهر فيصل محمد سجاد5869222051013032

اآلداب كلية/قار ذي جامعة363.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقينعمه ابراهيم محمد الرسول عبد5870222051306064

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة375.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيمعالن سعيد غانم سوسن5871222052103033

األعالم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةاحيائيخنش خيون فاضل حسين5872141941019030

األعالم كلية/قار ذي جامعة387.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيابراهيم خليل نعيم محمد5873272041150118

الطب كلية/كركوك جامعة598.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةاحيائياحمد محمد عباس زوان5874202042352040

الطب كلية/كركوك جامعة597.0للبنين النموذجية النصراحيائيحميد خميس القادر عبد يحيى5875312041024192

الطب كلية/كركوك جامعة597.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةاحيائياحمد محمد عباس شاجوان5876202042352050

الطب كلية/كركوك جامعة596.0للبنات النزاهة ثانويةاحيائياحمد محمد اسماعيل اسراء5877202042130001

الطب كلية/كركوك جامعة595.4للمتميزين العراق ثانويةاحيائيهزاع شهاب الدين فخر الرحمن عبد5878202041050039

الطب كلية/كركوك جامعة595.0للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائينصيف ابراهيم عباس زبيده5879202042131004

الطب كلية/كركوك جامعة593.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيالرزاق عبد رؤوف جواد كوسار5880202041303140

الطب كلية/كركوك جامعة593.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيحميد سبهان الرزاق عبد ايمان5881202042134023

الطب كلية/كركوك جامعة593.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائينوري الدين بهاء ياسين انجي5882202042180022
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الطب كلية/كركوك جامعة592.8للمتميزين العراق ثانويةاحيائيالدين فخر فارس فرهاد عمر5883202041050063

الطب كلية/كركوك جامعة592.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيعلي حمه هللا عبد محمد علي5884202041302085

الطب كلية/كركوك جامعة592.0للبنات السالمة اعداديةاحيائيعلي هللا عطا قصي رفاه5885202042155007

الطب كلية/كركوك جامعة591.5للمتميزات كركوك ثانويةاحيائينامق مظفر مصطفى اسراء5886202042116008

الطب كلية/كركوك جامعة591.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيكريم ابراهيم حسن فراس5887202041030094

الطب كلية/كركوك جامعة591.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيامين حمد توفيق شيرزاد محمد5888202041304107

الطب كلية/كركوك جامعة591.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةاحيائيمحمد علي محمد الناصر عبد لنجه5889202042347020

الطب كلية/كركوك جامعة591.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيمحمد بكر ابو فؤاد محمد5890202041259278

االسنان طب كلية/كركوك جامعة591.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيسعيد سعود اسو علي5891202041304084

االسنان طب كلية/كركوك جامعة589.1للمتميزين العراق ثانويةاحيائيحميد احمد كاوه محمد5892202041050082

االسنان طب كلية/كركوك جامعة586.6للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيصادق محمد قيس ئاال5893202042180001

االسنان طب كلية/كركوك جامعة586.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيعبد ابراهيم ياسر بيداء5894202042144019

االسنان طب كلية/كركوك جامعة586.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيمحمود محمد دارا زيان5895202042132023

االسنان طب كلية/كركوك جامعة586.0للبنات صو أقار ثانويةاحيائيسكران علي ديار اية5896202042393003

االسنان طب كلية/كركوك جامعة585.0للبنين السالم دار اعداديةاحيائيصالح احمد صالح الدين عز5897172041023077

االسنان طب كلية/كركوك جامعة585.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيمجيد هادي حسن علي5898212041005096

االسنان طب كلية/كركوك جامعة584.9للبنات الرسالة اعداديةاحيائيحمزه علي عماد ايه5899102042115016

االسنان طب كلية/كركوك جامعة584.0للبنات النصر ثانويةاحيائيحسين يسر حسين دنيا5900202042137014

االسنان طب كلية/كركوك جامعة584.0للبنات موطلو ثانويةاحيائيحسن قنبر مهند زينب5901202042181016

االسنان طب كلية/كركوك جامعة584.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيهللا عبد حامد محمود الهدى نور5902172042289149

االسنان طب كلية/كركوك جامعة584.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيحسين ماهر غسان نور5903202042114099

االسنان طب كلية/كركوك جامعة584.0للبنات حطين ثانويةاحيائيخضر الياس الحميد عبد مريم5904202042133074

الصيدلة كلية/كركوك جامعة591.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيحسين كافي غزوان انسام5905312042063019

الصيدلة كلية/كركوك جامعة590.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيرشيد سركوت بيستون ناديه5906202042344184

الصيدلة كلية/كركوك جامعة590.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيمحمود ابراهيم نعمان سلوى5907202042250035

الصيدلة كلية/كركوك جامعة590.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيقادر رؤوف الرحمن عبد ساره5908202042382061

الصيدلة كلية/كركوك جامعة589.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائيصالح محمد صباح هوزان5909202042331175

الصيدلة كلية/كركوك جامعة589.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائيرشيد احمد شهاب محمد5910202041391017

الصيدلة كلية/كركوك جامعة589.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةاحيائيسليمان محمد عدنان جنان5911202042338010

الصيدلة كلية/كركوك جامعة588.0للبنات النزاهة ثانويةاحيائيحمود محمد سامي هديل5912202042130039

الصيدلة كلية/كركوك جامعة588.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائينجم فهد عامر الملك عبد5913202041011034

الصيدلة كلية/كركوك جامعة588.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيحميد نوري كنعان هيفين5914202042132055

الصيدلة كلية/كركوك جامعة588.0للبنات العلياء ثانويةاحيائيعلي حسين هاشم نبأ5915202042127009

الصيدلة كلية/كركوك جامعة588.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيحميد الفتاح عبد عمر اسماء5916202042382005
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الصيدلة كلية/كركوك جامعة588.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةاحيائيهللا عبد السالم عبد علي ألفت5917202042398004

المدني قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة507.0للبنات منوليا اعداديةتطبيقيمجيد حبيب عصام غاده5918202052120030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة473.0كردية-  للبنين والت اعداديةتطبيقيخالد محمد احمد ايوب5919202051315001

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة560.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيعزيز حسين صدام محمد5920202051303050

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة560.0للبنات النزاهة ثانويةتطبيقيدانوك غازي ياسر شهد5921202052130014

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة554.0خارجياتتطبيقيعطيه الرزاق عبد علي نور5922192052401010

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة549.0للبنين االهلية القلعة ثانويةتطبيقيزاير خلف جليل مسلم5923222051098041

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة545.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيبهيدل حسين كريم حسين5924282051012022

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة544.0للبنات غرناطة ثانويةتطبيقيعباس رمضان عباس دنيا5925282052074014

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة544.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةتطبيقيمحمد سوادي سرحان محمد5926252051207042

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة544.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةتطبيقيجوده عكار علي رسول5927262051023019

العلوم كلية/كركوك جامعة541.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيابراهيم كامل صفاء نبأ5928202042180125

العلوم كلية/كركوك جامعة535.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةاحيائيحسن حسين شيرزاد استيرة5929202042341007

العلوم كلية/كركوك جامعة532.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائيخورشيد جواد محمود دنيا5930202042124053

العلوم كلية/كركوك جامعة531.4للبنين النموذجية جاغ كركوك ثانويةاحيائيهللا عبد مصطفى محمد احمد5931202041399006

العلوم كلية/كركوك جامعة531.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيحسين تحسين عماد ايالف5932202042114013

العلوم كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة للبنات يام به ثانويةاحيائيامين هللا سعد كمال االء5933202042318006

العلوم كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيرضا حسن دانا أيه5934202042334010

العلوم كلية/كركوك جامعة530.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيالمحسن عبد محمد المنعم عبد ساره5935202042180077

العلوم كلية/كركوك جامعة530.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةاحيائيرمضان طاهر جبرائيل االء5936202042352011

العلوم كلية/كركوك جامعة529.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيمحمد شكر الباسط عبد جيكر5937202041303073

العلوم كلية/كركوك جامعة529.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائيرشيد محمد الكريم عبد الرا5938202042331143

العلوم كلية/كركوك جامعة529.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيهللا عبد نجم هللا عبد شهد5939202042139073

العلوم كلية/كركوك جامعة528.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيثالج عبد عدنان هاجر5940202042144071

العلوم كلية/كركوك جامعة528.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيهللا عبد احمد ثامر مأوى5941202042114079

العلوم كلية/كركوك جامعة527.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيكريم قادر محمود شنيار5942202042344147

العلوم كلية/كركوك جامعة527.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيالدين محي برهان اورهان افنان5943202042118021

العلوم كلية/كركوك جامعة526.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائيعلي احمد سمير ريان5944202042124061

العلوم كلية/كركوك جامعة526.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيمحمد مجيد حويز مصطفى5945202041001226

العلوم كلية/كركوك جامعة525.0كردية دراسة للبنات شيرين اعداديةاحيائيمحمد احمد كريم كاني5946202042355066

العلوم كلية/كركوك جامعة525.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيعلي حميد جهاد فاطمه5947202042138079

العلوم كلية/كركوك جامعة525.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيخداد برهان يوسف هند5948202042134095

العلوم كلية/كركوك جامعة524.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيمحمود هللا خير مهند زينب5949312042047103

العلوم كلية/كركوك جامعة524.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائيخالد ولي سليمان حسن5950202041391005
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العلوم كلية/كركوك جامعة524.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيصالح يوسف علي ملك5951202042144060

العلوم كلية/كركوك جامعة524.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةاحيائيالكريم عبد محمد نعمان شوخان5952202042342058

العلوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيياسين طعمة عدنان سجى5953202042138062

العلوم كلية/كركوك جامعة523.0للبنات منوليا اعداديةاحيائيالدين نور الدين فخر برهان نورا5954202042120044

العلوم كلية/كركوك جامعة523.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةاحيائيعزيز رشيد هيمن مريم5955202042345084

العلوم كلية/كركوك جامعة523.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائياحمد خالد خليل ايمان5956202042344045

العلوم كلية/كركوك جامعة522.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيمحمد كريم نجدت نورا5957202042154090

العلوم كلية/كركوك جامعة522.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيرشيد حكيم احمد زينه5958202042180067

العلوم كلية/كركوك جامعة522.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائياحمد مجيد سيروان أيه5959202042334011

العلوم كلية/كركوك جامعة521.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةاحيائيعباس صالح زيدون براء5960202042119018

العلوم كلية/كركوك جامعة521.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةاحيائيفتاح الدين عز شاهو ايالف5961202042364002

العلوم كلية/كركوك جامعة521.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائينعيس أحمد رعد اية5962202042160014

العلوم كلية/كركوك جامعة521.0اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةاحيائياحمد العظيم عبد محمد المصطفى نور5963202041002040

العلوم كلية/كركوك جامعة517.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائياسماعيل رفيق فرهاد هفال5964202041259330

العلوم كلية/كركوك جامعة513.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيعلي رفيق نبيل محمد5965202041001213

العلوم كلية/كركوك جامعة506.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيالعابدين زين الدين صالح محمد يقين5966182042244068

العلوم كلية/كركوك جامعة499.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةاحيائيمحمد ولي بشير حسن5967202041005016

العلوم كلية/كركوك جامعة499.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيعبيد حسين ناصر منار5968202042282239

العلوم كلية/كركوك جامعة499.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيحسن غريب عماد احمد5969202041001022

العلوم كلية/كركوك جامعة496.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةاحيائيمحمد احمد هللا عبد آيه5970202042340005

العلوم كلية/كركوك جامعة491.0للبنبن كوبري التون ثانويةاحيائيحسن الكريم عبد جاوسور عمر5971202041014008

العلوم كلية/كركوك جامعة500.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةتطبيقيالكريم عبد عمر احمد كاني5972202052333018

العلوم كلية/كركوك جامعة497.0للبنات الجمهورية ثانويةتطبيقيفتاح عمر همداد دنيا5973202052132004

العلوم كلية/كركوك جامعة493.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيمحمد خالد طالب محمد5974202051304087

العلوم كلية/كركوك جامعة492.0للبنات النزاهة ثانويةتطبيقيكريم محمد فؤاد مروه5975202052130018

العلوم كلية/كركوك جامعة490.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةتطبيقيسعيد علي شكر محمد5976202051314033

العلوم كلية/كركوك جامعة490.0كردية دراسة للبنات ركاريز سه ثانويةتطبيقياحمد كريم عباس بهشت5977202052320002

العلوم كلية/كركوك جامعة489.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيامين محمد محمد ريبوار يوسف5978202051303072

العلوم كلية/كركوك جامعة482.0كردية دراسة للبنات شيرين اعداديةتطبيقيكريم عاصي ناظم ساوين5979202052355018

العلوم كلية/كركوك جامعة480.0للبنات البنين ام ثانويةتطبيقياسماعيل ابراهيم عامر ايالف5980202052154005

العلوم كلية/كركوك جامعة472.0للبنين الصدر اعداديةتطبيقيعمر اسماعيل محمد احمد5981202051006010

العلوم كلية/كركوك جامعة471.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيرسول عثمان دلير أمينه5982202052340003

العلوم كلية/كركوك جامعة470.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةتطبيقيحسن رمضان يوسف نك هوشه5983202051314037

العلوم كلية/كركوك جامعة470.0للبنات كول قونجه اعداديةتطبيقيولي اسعد محمد آيه5984202052148002
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العلوم كلية/كركوك جامعة469.0للبنات الجمهورية ثانويةتطبيقيعكله علي الكريم عبد تبارك5985202052132003

العلوم كلية/كركوك جامعة469.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقيعبد مجيد ياسين مصطفى5986202051003074

العلوم كلية/كركوك جامعة466.0للبنين الفرات اعداديةتطبيقيمحمد أحمد رشيد ابراهيم5987202051007002

العلوم كلية/كركوك جامعة464.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيكريم صالح اسماعيل مصطفى5988202051259226

العلوم كلية/كركوك جامعة462.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقيحسن خلف روكان سالم5989202051003032

العلوم كلية/كركوك جامعة461.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيحميد هللا عبد حسين عدنان5990202051259121

العلوم كلية/كركوك جامعة460.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيمحمد جبار برهان ابراهيم5991202051377003

العلوم كلية/كركوك جامعة456.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةتطبيقيعلي عثمان ابراهيم آيه5992202052352003

العلوم كلية/كركوك جامعة456.0المختلطة االهلية فينك ثانويةتطبيقيصالح محمد فرحان وليد5993312051065019

العلوم كلية/كركوك جامعة454.0للبنات منوليا اعداديةتطبيقيعلي كاظم هيثم زهراء5994202052120018

العلوم كلية/كركوك جامعة454.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيامين محمد محمد ريبوار دانيار5995202051303017

العلوم كلية/كركوك جامعة452.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيخضير محسن سعدون ادريس5996202051259024

العلوم كلية/كركوك جامعة450.0للبنات بكر ابي بنت اسماء اعداديةتطبيقيعواد احمد كريم مريم5997202052121018

العلوم كلية/كركوك جامعة447.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيفائق الدين عز هيوا زهراء5998202052340021

العلوم كلية/كركوك جامعة446.0للبنين الجواهري اعداديةتطبيقيعبدل طه هفال مصطفى5999202051015046

العلوم كلية/كركوك جامعة446.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقياحمد حسن عدنان دالل6000202052282028

العلوم كلية/كركوك جامعة445.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيعلي محمود سردار محمد6001202051303048

العلوم كلية/كركوك جامعة444.0للبنات الصفوة ثانويةتطبيقيعلوان محمد عواد اسماء6002202052125001

العلوم كلية/كركوك جامعة443.0للبنين الصدر اعداديةتطبيقيجاكه خفيف انور هللا عبد6003202051006035

العلوم كلية/كركوك جامعة443.0للبنات منوليا اعداديةتطبيقيغربي هللا عبد علي هند6004202052120049

العلوم كلية/كركوك جامعة443.0للبنات الصفوة ثانويةتطبيقيمحمد احمد علي انجي6005202052125003

العلوم كلية/كركوك جامعة437.0للبنين بارالق ثانويةتطبيقينوري قادر الدين شمس هللا عبد6006202051074009

العلوم كلية/كركوك جامعة436.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةتطبيقيخليل عثمان حسين علي6007202051005034

العلوم كلية/كركوك جامعة423.0للبنات اليقظة ثانويةتطبيقيعبدي نوري خالد هديل6008202052134046

العلوم كلية/كركوك جامعة417.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيمشعل هللا عبد عدنان نمر6009202051259248

العلوم كلية/كركوك جامعة409.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقيمجيد جواد عصام علي6010202051030036

العلوم كلية/كركوك جامعة409.0الخارجياتتطبيقيمحمود ادريس علي زبيده6011202052401008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة455.0للبنات حطين ثانويةاحيائيكريم مجيد حميد زينب6012202042133039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة440.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةاحيائيرسول ستار ناصح ابراهيم6013202041299004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة437.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيغفور اكبر عسكر ساالر6014202041303089

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة396.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةتطبيقياحمد الدين نجم مجيد محمد6015202051302065

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة394.0للبنين بارالق ثانويةتطبيقيكريم جالل الدين عز صاحب6016202051074008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة388.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةتطبيقيمحمد صديق بسام محمد6017202051302060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة382.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهتطبيقيسعيد خورشيد رشدي عمر6018202051048058
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة369.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقينادر حميد هللا عبد اراز6019202051377018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة408.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيهللا فيض اسعد نهاد علي6020202021301013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة395.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيزينل قدرت مراد قدرت6021202021391014

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة395.0الخارجيونادبيحمد عبد احمد مراد6022202021400282

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة395.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةادبيطه ابراهيم علي شوخان6023202022331023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة388.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةادبيمحمد عمر علي حسين6024202021316010

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة386.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيحسين صابر نوزاد ديالن6025202021311022

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة385.0كردية دراسة-  للبنين ريشه مامه ثانويةادبيحسين احمد فؤاد احمد6026202021298001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة384.0للبنات العراق نور اعداديةادبيكريم دعير عالء نجاة6027202022138039

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة382.0للبنين السياب اعداديةادبياحمد هللا عبد خالد ابراهيم6028202021078001

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة380.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيكريم احمد فؤاد احمد6029202021377013

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة378.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونادبيغفور عبدهللا صباح محمد6030202021402060

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة376.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونادبيامين خورشيد جليل كريم6031202021402051

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة439.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائييوسف طه معمر طه6032202041259123

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة436.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيفتاح صابر جوهر هللا عبد6033202041303115

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة429.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيامين محمود نصير آيالف6034202042154003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة405.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيحمد محمد عامر يوسف6035202051259269

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة369.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيخضر حسن جوهر ئاكار6036202021301001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة367.0للبنين النموذجية النصر ثانويةادبيسمين علي حسين محمد6037322021011034

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة361.0المختلطة خورسيباط ثانويةادبييونس محمد ميسر عباس6038172021058006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة361.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبييوسف حسن علي عماد6039202021259158

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة361.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيصباح حسين ابراهيم سجاد6040142021024122

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة360.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيمحمد قادر كامران ند له ئه6041202021306006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة387.0للبنين العرفان ثانويةتطبيقيصادق واحد أحمد محمود6042202051057035

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة382.0للبنات منوليا اعداديةتطبيقيطه فؤاد مثنى مينا6043202052120041

التمريض كلية/كركوك جامعة580.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائيتوفيق علي يشار محمود6044202041048174

التمريض كلية/كركوك جامعة578.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيمحمود هللا عبد رضا دوست6045202041303080

التمريض كلية/كركوك جامعة577.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائيرشيد الدين نجم صديق بكر6046202041011016

التمريض كلية/كركوك جامعة576.0للبنين النموذجية الذاكرين ثانويةاحيائيجاسم وايل ماهر ايوب6047202041056007

التمريض كلية/كركوك جامعة567.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيشريف حمه محمد ازاد الرا6048202042344169

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة511.0للبنات الواسطي اعداديةاحيائيعبد يوسف ابراهيم اسراء6049202042102005

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة437.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةاحيائيمحمد سعيد رزكار نور6050202042349042

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة390.0للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيموسى حيدر عادل حيدر6051212021042014

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة370.0كردية دراسة-  للبنين ريشه مامه ثانويةادبيحسن القادر عبد الدين صدر انس6052202021298005
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واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة368.0الخارجيونادبيمحمود السعيد حسني مصطفى6053202021400292

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة366.0للبنين السياب اعداديةادبيعلي حميد حسن فالح6054202021078073

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة363.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةادبيمهدي خضر رمضان محمد6055202021016020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة408.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائينصيف ابراهيم هيثم شمس6056312042047123

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة393.0كردية دراسة المختلطة ئاسو ثانويةاحيائيرضا علي حسو محمد6057202041370007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة385.0للبنين الصدر اعداديةاحيائيحمدوش احمد ابراهيم علي6058202041006035

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة380.0للبنات البسمة ثانويةاحيائيخلف زيدان ابراهيم تهاني6059202042115011

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة369.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةتطبيقيياسين حمد محمد امير6060202051005010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة368.0للبنين المركزية كركوك اعداديةتطبيقيقاضي محمد الكريم عبد مهند6061202051001097

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة364.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيحسن وسمي محمد احمد6062202051261004

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة360.0للبنين الصدر اعداديةتطبيقياحمد الدين نور علي حسين6063202051006024

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة419.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيرجب محمود حويش ابراهيم6064202041250003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة405.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةاحيائيخان كاكه حسن منذر داليا6065202042364008

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة404.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةاحيائيحسن محمد دارا فاطمه6066202042349031

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة400.0للبنين المسائية المالذ ثانويةاحيائيحسين احمد عدنان علي6067212041283012

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة400.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيهللا عبد نزال سليم ميعاد6068202042250050

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة397.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيداثان محمد مطر احمد6069202041262013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة396.0للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائيمحمد عبد عباس عمر6070202041010014

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة395.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةاحيائياجل ميرعزيز ميكائيل بيوار6071202041362006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة393.0للبنات نيسان 9 ثانويةاحيائيجاسم كريم صالح نوره6072202042101035

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة389.0للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائياحمد محمد بكر احمد6073202041009006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة361.0للبنات اليقظة ثانويةتطبيقيمحمد قاسم سعيد ساهره6074202052134031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة473.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيحميد صالح هادي احمد6075202041259050

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيمجيد الدين شمس شيرزاد شاكول6076202042334186

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة461.0للبنات القلعة ثانويةاحيائيمحمود شكور عدنان نورجان6077202042104025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة461.0للنازحين للبنين الغافقي الرحمن عبد ثانويةاحيائيحسين اكبر جمعة مصطفى6078202041043009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة457.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيمصطفى علي عمر احمد6079202041377027

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة454.0للبنبن كوبري التون ثانويةاحيائياحمد صمد جاالك ابراهيم6080202041014001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة450.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائياحمد محمد الدين نور شنير6081202042124074

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة447.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيحمد خلف فواز أنور6082202041259004

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة444.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيولي حميد طاهر محمد كرم6083202041259219

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة453.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيابراهيم ياسين لطيف ايالف6084202052139012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة435.0للبنين بكلر اتا ثانويةتطبيقيخواكرم الرحمن عبد عباس عمر6085201951008016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة424.0المختلطة االسكندرونة ثانويةتطبيقيحسين سمير طوفان كرار6086202051200022
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة405.0للبنات العراق نور اعداديةتطبيقيمحمد هللا عبد علي ايه6087202052138009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة396.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةتطبيقيمحمد جاسم صيهاف احمد6088202051250005

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة388.0للبنين داقوق اعداديةتطبيقيعلي الدين نور حسين علي6089202051017024

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة387.0للبنات الواسطي اعداديةتطبيقيعباس عبيد رياض شيماء6090202052102014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة386.0للبنين المسائية االهلية التاخي ثانويةتطبيقيحسن محمد جمال الدين ضياء6091202051266008

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة386.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيعلي حسن عواد محمد6092202051011033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة383.0المختلطة االسكندرونة ثانويةتطبيقيجرو عمر سعد تغريد6093202052200001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة383.0للبنين المسائية الرباط ثانويةتطبيقيمحمد خلف لويس مهند6094202051253036

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة382.0للبنين تركالن ثانويةتطبيقيخواكرم حميد رزكار محمد6095202051224009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة380.0للبنين الوثبة ثانويةتطبيقيعباس علي نايف عدنان6096202051013047

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة374.0للبنات اليقظة ثانويةتطبيقياحمد شهاب سمير هالة6097202052134045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة371.0للبنات سيوان ثانويةتطبيقيمحمد بدر ليث نابلس6098312052038022

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة368.0للبنات اليقظة ثانويةتطبيقيمحمد حسن سعود منار6099202052134042

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة368.0الخارجياتتطبيقيخليل علي سامي ساره6100202052401013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة452.0للبنين الرضوان ثانويةادبيعبود جحيل عامر حمد6101292021023008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة446.0الخارجياتادبياحمد الرحمن عبد محمد عائشة6102112022401150

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة388.0الخارجيونادبيكريم مجيد حميد احمد6103202021400015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة378.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيكاطع ساجت حميد كاظم6104292021014108

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة376.0للبنين المتنبي اعداديةادبيظاهر محمود ابراهيم فارس6105202021081031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة375.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيجازي عبيس خضير احمد6106232021253027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة374.0للبنات دجلة ثانويةادبياحمد هللا عبد طه وفاء6107202022109021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة369.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيسعدون الدين نصر خالد مصطفى6108202021313070

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة367.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيصالح محمد احمد سيوه6109202022346040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة365.0للبنات الصفوة ثانويةادبيسمين ابراهيم حسين زينب6110202022125016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة364.0للبنات المسائية النه ثانويةادبياحمد علي صباح ايمان6111202022383004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة361.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيزينل امين محمد حسين زيروان6112202021301012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة549.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيعباس كامل حسام امنية6113211942137018

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة446.0للبنين الجهاد اعداديةاحيائيجالل ابراهيم عماد ألياس6114202041003001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة441.0للبنات اذار 11 اعداديةاحيائيشهاب هللا عبد ثائر سندس6115202042136009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة436.0الكردية الدراسة- الخارجياتاحيائيممد امين حمه خدر ئافان6116202042403001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة426.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيعثمان الدين عز الدين بهاء دنيا6117202042344096

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة424.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيرحيم نامق بشتيوان كالي6118202042334219

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة364.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيمحمد هللا عبد عامر آيه6119202052135001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة360.0للبنات يولو ايبك ثانويةتطبيقيالعابدين زين صالح محمد فاطمه6120202052175026
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة360.0للبنات الشروق ثانويةتطبيقيعلي حسين جبار فاطمة6121202052149016

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة539.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةادبيمحمد علي مزهر احمد6122202021307003

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة531.0للبنات الصفوة ثانويةادبيخورشيد سمين حمد اماني6123202022125006

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة524.0للبنين خليل الشهيد اعداديةادبيداود صبري فخري انس6124212021022006

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة516.0الخارجيونادبيعوفي مرعي خميس رائد6125202021400108

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة515.0للبنين االمامة ثانويةادبيعلوان حسين عامر حسن6126212021083007

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةادبيحسن هاشم سيروان اسراء6127202022365002

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة514.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيياسين انور هونر هيمن6128202021313075

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة510.0كردية دراسة للبنات ركاريز سه ثانويةادبيحارس مجيد ابراهيم سارا6129202022320007

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة507.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةادبيسليمان صالح فارس ايمان6130202022124004

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة527.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائياسعد كريم محمد سميه6131202042118099

اآلداب كلية/كركوك جامعة441.0للبنات الطيبات اعداديةتطبيقياحمد لطيف اكرم أيناس6132211952178001

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة458.0للبنات الحجرات اعداديةادبيرشيد حميد خضير رنين6133212022109011

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة445.0للبنين المسائية برزاني ثانويةادبيمحمود حسن الرزاق عبد حسن6134312021070026

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة441.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيمحمد عيادة حسام ايمن6135112021166008

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة437.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيمحمد جاسم فيصل صفاء6136112021166013

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة434.0للبنين المشرق الغد اعداديةادبيوهيب حامد اكرم محمد6137212021063041

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة426.0للبنين القرطبي اعداديةادبيعلي حميد سعد رامي6138212021054020

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة425.0للبنات العراق نور اعداديةادبيسيود شمه قحطان ساره6139202022138022

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة421.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيرحيم محمد ياسين سارا6140202022346028

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة417.0للبنات الهدى اعداديةادبيالرحمن عبد فاضل ادم مريم6141202022117039

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة417.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيعودة سربوت حذيفة احمد6142112021166002

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة417.0للبنين الشرقية االعداديةادبيشهاب احمد رياض محمود6143172021008028

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة402.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةادبيعسكر راضي ولي فاطمه6144182022231012

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة401.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةادبيأبراهيم هللا عبد عامر أبراهيم6145112021204001

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة400.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيمحمد جاسم حميد محمد6146112021166025

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة396.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيكريم محمد شريف محمد يونس6147202021306100

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة395.0للبنات سروة ثانويةادبيمحمود ابراهيم ياسين هيا6148202022152025

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة394.0للبنين القرطبي اعداديةادبيمحمد ربيع عدنان بسام6149212021054009

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة467.0للبنات البتول ثانويةاحيائيجمعه بهجت علي غدير6150182042175037

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة402.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةاحيائيالواحد عبد قاسم ادهم مرال6151202042395063

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة385.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيهللا عبد خضير روكان نبأ6152202042134081

الطب كلية/واسط جامعة597.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيكاظم طالب محسن هبه6153222042393111

الطب كلية/واسط جامعة597.0للبنات اليسر اعداديةاحيائيثامر علي مؤيد رفل6154262042109037
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الطب كلية/واسط جامعة596.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةاحيائيمكار طعمه هيثم حسن6155262041023015

الطب كلية/واسط جامعة595.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةاحيائيجاعد خشان محسون ختام6156262042251016

الطب كلية/واسط جامعة595.0للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيشكر عطيوي مطر شروق6157222042394051

االسنان طب كلية/واسط جامعة591.0للبنات البتول ثانويةاحيائيمحيميد طاهر فرحان كوثر6158262042075054

االسنان طب كلية/واسط جامعة590.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيعبد جمعه مازن زينب6159262042086109

االسنان طب كلية/واسط جامعة589.0للبنات اليسر اعداديةاحيائيجبر عبد االمير عبد حوراء6160262042109030

االسنان طب كلية/واسط جامعة588.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيهادود كردي نشمي يقين6161262042087154

االسنان طب كلية/واسط جامعة588.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيعبيد صادق محمد حيدر زهراء6162262042087057

االسنان طب كلية/واسط جامعة586.0للبنات اليسر اعداديةاحيائيفهد عبد باسم الهدى نور6163262042109103

االسنان طب كلية/واسط جامعة585.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيعزال فارس حسن مالك6164142042080064

االسنان طب كلية/واسط جامعة585.0للبنين عدن ثانويةاحيائيعلي محمد عبد محمد6165202041084063

االسنان طب كلية/واسط جامعة584.7للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةاحيائيكاظم علي محمد حسن المجتبى6166122041001012

االسنان طب كلية/واسط جامعة584.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيحساني جواد سليم فاطمه6167122042093039

االسنان طب كلية/واسط جامعة584.0للمتميزين الشرقية الثانويةاحيائياحمد وهيب الحسين عبد ابراهيم6168142041046003

االسنان طب كلية/واسط جامعة584.0للبنين الكوت اعداديةاحيائيغافل فليح حسين علي6169262041001124

االسنان طب كلية/واسط جامعة584.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيهللا عبد عطشان العظيم عبد اسراء6170172042280002

االسنان طب كلية/واسط جامعة584.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيجان علي سايخان جعفر علي6171152041011095

االسنان طب كلية/واسط جامعة584.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيحسن كيماز نجم الزهراء فاطمه6172262042132177

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة475.0للبنين الحمزة اعداديةتطبيقيمحمد جاسم محيسن مهدي6173262051003052

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة467.0للبنين الجهاد ثانويةتطبيقيقاسم كرم الحكيم عبد حسنين6174282051032012

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة456.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيخلف العباس عبد حسين علي6175162051053073

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة454.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيمجيد سلمان علي حسن6176222051311038

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة456.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقييوسف فالح عبد يحيى6177282051039036

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة452.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيمحيبس عذيب فانوس ضياء6178282051009039

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة442.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيالزم حسن ريسان حسين6179142051201070

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة439.0للبنين الدين شرف اعداديةتطبيقيعايد محمد منصور حسين6180262051044011

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة436.0للبنات الهدى مصباح اعداديةتطبيقيجابر عيسى كامل سرى6181262052126013

العلوم كلية/واسط جامعة529.0للبنات سعد شيخ ثانويةاحيائيراشد حسن فليح شهد6182262042145013

العلوم كلية/واسط جامعة525.0للبنات المناهل اعداديةاحيائيحنوف سعد حسن زهراء6183262042115022

العلوم كلية/واسط جامعة514.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيالسادة عبد مهدي الكريم عبد نبأ6184262042132218

العلوم كلية/واسط جامعة511.0للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيخميس صالح الهادي عبد زينب6185262042102076

العلوم كلية/واسط جامعة511.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيهادي مجيد محسن سماح6186232042271451

العلوم كلية/واسط جامعة508.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيجبر عباس حيدر رتاج6187262042088062

العلوم كلية/واسط جامعة508.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيرهيف خضير ماجد زينب6188262042097066
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العلوم كلية/واسط جامعة497.0للبنات العزيزية اعداديةاحيائيايوب خليف طالب زهراء6189262042110023

العلوم كلية/واسط جامعة496.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيجري كامل نعيم زينب6190262042089071

العلوم كلية/واسط جامعة493.0للبنات النور اعداديةاحيائيسعدون سرحان يونس سليمه6191262042119059

العلوم كلية/واسط جامعة491.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيمجيد محمد قاسم كرار6192262041209317

العلوم كلية/واسط جامعة490.0للبنين الكرامة اعداديةاحيائيجعفر عباس خضير حمزة6193262041004016

العلوم كلية/واسط جامعة445.0للبنين النجاح اعداديةتطبيقيجازع حمود علي حسين6194222051067017

العلوم كلية/واسط جامعة444.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيكاووش جرو الرضا عبد فاطمه6195282052068056

العلوم كلية/واسط جامعة444.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةتطبيقيعبيد خلف جابر احمد6196262051010002

العلوم كلية/واسط جامعة444.0للبنات خولة ثانويةتطبيقيعداي سلطان صبر وجدان6197282052083047

العلوم كلية/واسط جامعة442.0للبنين الجهاد ثانويةتطبيقيعبيد جواد علي العابدين زين6198282051032023

العلوم كلية/واسط جامعة442.0للبنات بلقيس ثانويةتطبيقيعذيب فرحان شريف شهد6199262052116020

العلوم كلية/واسط جامعة440.0للبنين زيدون ابن اعداديةتطبيقيشايع شبوط رياض المصطفى احمد6200282051022002

العلوم كلية/واسط جامعة431.0للبنين  التحرير اعداديةتطبيقيعودة علي كاطع محسن6201262051002039

العلوم كلية/واسط جامعة429.0للبنات فضة ثانويةتطبيقيمعين حليوز قاسم زينب6202262052095007

العلوم كلية/واسط جامعة409.0للبنين الجمهورية إعداديةتطبيقيصبر مزيد احمد مرتضى6203142051016089

العلوم كلية/واسط جامعة407.0للبنات النطاقين ذات اعداديةتطبيقيغني خليل علي االء6204262052102004

العلوم كلية/واسط جامعة404.0للبنات النطاقين ذات اعداديةتطبيقيرشيد جميل خليل البنين أم6205262052102003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة422.0للبنين العزة اعداديةاحيائيشمع معيجل خيري احمد6206262041007003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة423.0للبنات الغدير اعداديةتطبيقيعجيل هالل جاسم نور6207262052086048

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة404.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةتطبيقيمحيبس علي صباح محسن6208262051043042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة381.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيعلي حسن حيران احمد6209162051358008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة378.0للبنات الكبير المجر اعداديةتطبيقيقاسم هاشم حميد زهراء6210282052062013

القانون كلية/واسط جامعة453.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيغافل جبر ماجد عباس6211262021006037

القانون كلية/واسط جامعة432.0للبنين السياب اعداديةادبيحمزه ياسين محمد مرتضى6212262021045075

القانون كلية/واسط جامعة431.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيهويدي مريبط علي ضرغام6213262021015043

القانون كلية/واسط جامعة430.0للبنين المثنى اعداديةادبيهلوس كاظم رائد باقر محمد6214262021005066

القانون كلية/واسط جامعة430.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةادبيمحمد مال هللا عبد حسين6215262021208012

القانون كلية/واسط جامعة388.0للبنين العزة اعداديةتطبيقيمهذل كريم جاسم حسنين6216262051007011

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة421.0للبنين االهلية دجلة اعداديةاحيائيجوهر منيع مصعب منيع6217262041050046

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة398.0للبنين الشماسية اعداديةاحيائيسلمان محمد صباح ياسر6218132041023080

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة436.0للبنات الوفاء اعداديةادبيصون مذيوب الحسن عبد سحر6219221922172020

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة409.0للبنات الزهراء اعداديةادبيجواد محمد ميثم ريتاج6220262022097019

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة405.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيعوده عتيوي قاسم مرتضى6221262021017076

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة403.0للبنين المسائية الكوت اعداديةادبيسلمان سرحان مفتن محمد6222262021201181
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة384.0للبنات بلقيس ثانويةادبيجلو عوده فالح كوثر6223262022116014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة384.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيحمد محمد سليم مرتضى6224262021015095

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة372.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيمشعل فرحان حميد علي6225122021200084

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة371.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيجبر عبيد حسين ميساء6226262022126100

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة371.0للبنين حلب اعداديةادبيشحاذه نايف طه عالء6227262021013105

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة408.0للبنات الموفقية اعداديةاحيائيصباح كاظم رياض سجى6228262042093037

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة392.0للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيوهيب الحسن عبد ناصر مريم6229262042102128

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة369.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيمحمد جاسم محيسن زهراء6230262042089050

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة360.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيحميس فليح حسن مروه6231262042250324

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة439.0للبنين الكرامة اعداديةتطبيقيعبد حسون علي حسن6232261951004010

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة374.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةتطبيقيدهله فزع ريسان عامر6233222051301023

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة486.0للبنات الياقوت ثانويةاحيائيبويج حسين علي اسمهان6234262042131003

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة484.0للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيعباس هاشم حيدر رقيه6235262042102042

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة461.0للبنات االحرار اعداديةاحيائيباني عذيب غازي مريم6236262042106098

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة454.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيمحمد شحاته محمد ايه6237222042393013

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة448.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيلفته فرحان احمد محمد6238262041010142

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة443.0للبنات االحرار اعداديةاحيائيمحمد عباس ماجد زهراء6239262042106057

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة441.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيطاهر امنيشن ياسر كرار6240262041019040

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة427.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيعطيه عزيز جليل زهراء6241262042089039

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة425.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائياعذيب غالي صالح خديجه6242262042088055

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة419.0للبنات الوالية عطر اعداديةاحيائيالرضا عبد محمد جاسم مريم6243262042117053

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة452.0للبنين الصادق اعداديةتطبيقينعيمه عناد كريم محمد6244221951070078

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة439.0للبنات اليسر اعداديةتطبيقيمطر جبار سالم مريم6245262052109035

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة437.0للبنين النعيم اعداديةتطبيقيحسين سلمان محسن امير6246262051008003

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة411.0للبنات الغربي علي ثانويةتطبيقيشميم علي حطاب آيه6247282052065002

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة410.0للبنين النعمانية اعداديةتطبيقيحجاوي وسمي احمد حسين6248262051009008

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة384.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيموسى هويش ستار صادق6249262051209044

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة377.0للبنين دجلة اعداديةتطبيقيعلي لطيف غني هللا حمد6250262051020015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة371.0للبنين االمل شمس اعداديةتطبيقيكسار بارح سليم حسين6251222051374022

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة368.0للبنين خفاجة ابن ثانويةتطبيقيحوني يعقوب يوسف زكريا6252262051159004

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة366.0للبنين المدينة ثانويةتطبيقيمحمد جاسم علك مصطفى6253162051029021

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنين النورين اعداديةادبيحمد صالح ابراهيم اكرم6254142021004007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة510.0للبنين سومر اعداديةادبيهليل علي فيصل امير6255242021009010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة509.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيعبود عبد محمد ساجد6256142021003053
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة502.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيدهش مطلب شعيوط حميد6257292021016023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة501.0الخارجياتادبيعبيد الحسين عبد العباس عبد حوراء6258262022401015

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة498.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةادبيفارس غالي الرزاق عبد تبارك6259162022287034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة497.0للبنين دجلة اعداديةادبيمحمد حمزه فؤاد مصطفى6260262021020028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة494.0للبنات الصفا اعداديةادبيفزاع طاهر عدي شهد6261262022085014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة493.0للبنين االهلية السبطين ثانويةادبيحسن فليح كامل عباس6262222021358008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة487.0للبنين االهلية السبطين ثانويةادبيدخل دفار عيسى مرتضى6263222021358016

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهادبيمظلوم عبيد احمد زهراء6264262022084012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنات بابل ثانويةادبيذبيح لطيف حسين منار6265122022095027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنين سامراء ثانويةادبيمنخي جساس ناظم مصطفى6266142021031079

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنين االمين طه اعداديةادبيحسين جداح كريم حسن6267262021026009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0الخارجياتادبيعبد الساده عبد ثامر ازهار6268262022401002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة471.0للبنات المكنون الدر ثانويةادبيالحسين عبد علي عبد احمد حنين6269262022146003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة470.0للبنات التاميم ثانويةادبيعلي حسن ضياء الهدى نور6270262022101032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة466.0للبنين االصالة اعداديةادبيحتيته خريوت فاضل مهند6271262021035122

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة460.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيصبار راهي علي محمد6272262021047172

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة458.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيشايع سيد خضير سجاد6273262021017032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيصياح فاضل فيصل فاطمة6274262022126081

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة445.0للبنات الموفقية اعداديةادبيدهام عقل عادل ايمان6275262022093012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة444.0للبنين المدن مدينة ثانويةادبيصالح بريج هادي علي6276262021175010

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيابراهيم هادي حمزه مناجات6277252022053081

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة441.0للبنات التاميم ثانويةادبيزيد عبد ازغير عبود يقين6278262022101038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة439.0المختلطة األعراف ثانويةادبياكحيوش حميد سعد ريتاج6279262022161004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة429.0للبنات الصباح اشراقة ثانويةادبيكعيد ياسين هاشم فاطمه6280262022130012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة428.0للبنات النور اعداديةادبيناصر كامل جاسم ساره6281262022119029

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة425.0للبنين االحرار اعداديةادبيجنيجل كريم صالح علي6282262021018032

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة412.0للبنات رملة اعداديةادبيضمد عناد حسين نبأ6283222022115061

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة412.0للبنين االمين طه اعداديةادبيعزال حسين سلمان حسين6284262021026012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة410.0للبنات اليسر اعداديةادبيعماش عبيد مروح مها6285262022109036

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة408.0للبنات الكريمية ثانويةادبيبندر عبيد سعدون بنين6286262022128003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة408.0للبنات الكريمية ثانويةادبيمحمد صبري رحيم نبأ6287262022128022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة399.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيمطر هللا عبد مالك كرار6288262021047154

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة398.0للبنات النعمانية اعداديةادبيسلمان سليم ليث ايه6289262022087009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة391.0للبنين المرتضى اعداديةادبيمصعب عبد احمد مصطفى6290282021002075
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة391.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةادبيحبيب االمير عبد اسامة صباح6291222021231009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة387.0الخارجياتادبيحسن جاسم هالل ندى6292222022401094

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة384.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيفرهود عبيد جبار احمد6293262021047006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة374.0للبنين حلب اعداديةادبيجواد علي صباح احمد6294262021013009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة373.0للبنات المركزية ثانويةادبيرمضان ابراهيم الجبار عبد حوراء6295262022105005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة370.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةادبيوافي حسن قيس احمد6296262021200001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة369.0للبنات النعمانية اعداديةادبيشمخي محمد رحيم غدير6297262022087041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة366.0للبنين المسائية الفجر ثانويةادبيعباس جبار اياد تبارك6298222022309003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة366.0للبنين الكرامة اعداديةادبيصكب نعمة جبار علي6299262021004049

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة366.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيشايع حسايه عزيز قاسم6300292021016057

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة365.0الخارجيونادبيعبيد هداوي غالب منتظر6301282021400069

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة365.0للبنين المثابرون اعداديةادبيمحسن توفيق محمد وجيه توفيق6302222021376014

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة364.0للبنين المسائية الموفقية ثانويةادبيشون عويد علي سجاد6303262021206007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة364.0للبنين االصالة اعداديةادبيحسين الكاظم عبد نعيم علي6304262021035090

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة363.0للبنين الكعبة وليد اعداديةادبيغضيب ثامر كريم رحيم6305222021082004

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة361.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيامير زيدان ضياء علي6306262021006051

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة360.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبينعمه شناوه حميد رسول6307252021122059

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة485.0للبنات االنتصارات ثانويةاحيائيمحيسن شعيوط خضير زهره6308262042072024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة475.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيساجت حميد جعفر علي6309262041010114

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة466.0للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيجفات صكبان طالب دعاء6310222042394024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة455.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيرداد دفتر ناصر عذراء6311222042311072

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة439.0للبنات الحي اعداديةاحيائيدحام رهيف رياض زهراء6312262042107072

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة438.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيعمران عالوي حسن رشا6313262042096052

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة418.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيرهيف جبار زامل طيبه6314262042250303

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة414.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيخليف هللا خير الرضا عبد زهراء6315262042116027

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة407.0للبنات النيل اعداديةاحيائيهوني برغوث كريم ريام6316222042169041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة403.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيرويضي طعيمه كريم زهراء6317262042086085

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة391.0للبنين النيل ثانويةتطبيقيكناص عبود داخل هللا عبد6318232051033023

اآلداب كلية/واسط جامعة361.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبييونس غاوي عباس هشام6319262021047207

اآلداب كلية/واسط جامعة369.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيتبينه علي عبد الحسين عبد زهراء6320262042250107

اآلداب كلية/واسط جامعة364.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيدريغ صابر حسين علي6321262041209122

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنات الكتاب ام ثانويةادبيكيطان هادي حسين هبه6322262022140015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة420.0للبنات االهلية المستقبل ورود ثانويةادبيعلي صالح محمد اقبال6323262022139002

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة378.0للبنات القدس اعداديةاحيائيكريم خيون يوسف زهراء6324262042104088
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة377.0المختلطة االسماعيلية ثانويةاحيائياسماعيل ابراهيم محمد فاطمه6325232042226013

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة375.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيعزام حزام عطيه بدور6326292042050021

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة365.0للبنين القيثارة اعداديةاحيائيسهيل كاظم حمزة رشيد6327222041051038

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة362.0للبنين الرافدين ثانويةاحيائيفرهود جابر عباس محمد6328242041034051

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة365.0للبنات االهلية المستقبل ورود ثانويةتطبيقيطاهر االمير عبد احمد تبارك6329262052139002

االطفال رياض قسم/العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة394.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيزابي هالل نوري رسل6330262042087044

الطب كلية/ميسان جامعة597.0للبنين الجهاد ثانويةاحيائيشاتي رمضان رعد هللا عبد6331282041032015

الطب كلية/ميسان جامعة597.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيصبيح هاشم محمد احمد6332282041001014

الطب كلية/ميسان جامعة595.0للبنات كميت ثانويةاحيائيحسين صاحب محسن فاطمة6333282042067031

الطب كلية/ميسان جامعة594.9المتميزات ثانويةاحيائيراشد رحيم جبار مينا6334282042079042

الطب كلية/ميسان جامعة594.0للبنين الطف صدى ثانويةاحيائيحثيل خنجر خالد مقتدى6335282041042040

الطب كلية/ميسان جامعة592.0للبنين زيدون ابن اعداديةاحيائيقاسم شريف عودة حيدر6336282041022010

الطب كلية/ميسان جامعة592.0للبنات غرناطة ثانويةاحيائيعبودي حميد نعيم زينب6337282042074029

الطب كلية/ميسان جامعة591.0للبنات العمارة اعداديةاحيائيوهم جبار علي زهراء6338282042059060

الطب كلية/ميسان جامعة591.0للبنات كميت ثانويةاحيائيحسن خلف احمد فاطمة6339282042067028

الطب كلية/ميسان جامعة590.5المتميزات ثانويةاحيائيمحمد جاسم عماد يقين6340282042079053

الطب كلية/ميسان جامعة590.0للبنات الكبير المجر اعداديةاحيائيجابر الزم محمد منار6341282042062102

الطب كلية/ميسان جامعة590.0للبنين الجهاد ثانويةاحيائيشيال حسون علي حسين6342282041032007

الطب كلية/ميسان جامعة589.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيهاشم حسين بدر تبارك6343262042088042

الطب كلية/ميسان جامعة589.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيهللا عبد نجم حسنين ريم6344262042120083

الطب كلية/ميسان جامعة589.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةاحيائيجبر خشن هاشم سجاد6345142041042020

الطب كلية/ميسان جامعة589.0للبنات اليمامة اعداديةاحيائيحمد عوده رحيم آية6346282042063006

الطب كلية/ميسان جامعة589.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيعمير كوشي علي رتاج6347262042088063

االسنان طب كلية/ميسان جامعة587.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيجلود بداي عباس زهراء6348282042190086

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.7المتميزات ثانويةاحيائيجاسم سلمان مشتاق زهراء6349282042079026

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيالعزيز عبد نوري محمد ثامر مسره6350172042294215

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيحسن حسين عادل حوراء6351222042175055

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنين دجلة ثانويةاحيائيزامل سعدون خالد علي6352282041012037

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنين الضيفان ابي اعداديةاحيائيبنيان دعدوش احمد حسين6353212041031006

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنين الدور اعداديةاحيائيياسين عطله سلمان محمد6354182041003040

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيحميد احمد عماد نيران6355192042188142

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنات البيان اعداديةاحيائيخليفة سعد مهدي زهراء6356282042078042

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيجاسم رحم صادق جواد6357222041098027

االسنان طب كلية/ميسان جامعة584.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيالرحمان عبد حميد سالم منى6358202042154080
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االسنان طب كلية/ميسان جامعة583.9المتميزات ثانويةاحيائيمحمد الغفور عبد نوفل مريم6359132042108102

االسنان طب كلية/ميسان جامعة583.2المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيمحسن كاطع عباس نرجس6360102042078198

االسنان طب كلية/ميسان جامعة583.0للبنات االهلية النجاة ثانويةاحيائيشريف موسى لطيف زهراء6361102042131017

االسنان طب كلية/ميسان جامعة583.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيالحسين عبد الزهره عبد محمد علياء6362252042108183

االسنان طب كلية/ميسان جامعة583.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجياد جبر االمير عبد استبرق6363252042059025

االسنان طب كلية/ميسان جامعة583.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيجواد حسين رياض زهراء6364262042250101

الصيدلة كلية/ميسان جامعة587.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيمحمد دريول علي فرح6365152042047106

الصيدلة كلية/ميسان جامعة586.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيسعدون مناتي طالب فاطمة6366282042069054

الصيدلة كلية/ميسان جامعة586.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاحيائيجاسم عشوي بدوي علي6367192041011083

الصيدلة كلية/ميسان جامعة586.0للبنات الرباب ثانويةاحيائيجلوب جاسم صادق زهراء6368152042052028

الصيدلة كلية/ميسان جامعة586.0للبنين البخاري اعداديةاحيائيمحيسن خليفه مؤيد حمزه6369192041106016

الصيدلة كلية/ميسان جامعة586.0للبنات الكبير المجر اعداديةاحيائيعباس عقيل باسم زينه6370282042062066

الصيدلة كلية/ميسان جامعة586.0للبنات العمارة اعداديةاحيائيمحمد محيسن جبار ريام6371282042059050

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيقيطان عجيل كريم نور6372282042190198

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0الخارجياتاحيائيحمزه حكمت غانم غفران6373272042401118

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنات غرناطة ثانويةاحيائيجبر رحيمه الزهره عبد ختام6374282042074012

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنين الميمون اعداديةاحيائيجفن حاتم كريم علي6375262041033088

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنين البصرتين اعداديةاحيائيتركي سلمان علي محمد6376222041029161

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيوالي هاشم عادل زهراء6377282042069037

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيصادق علي محمد فاطمه6378252042170541

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيالحسن عبد رزاق صاحب حسن6379252041200027

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيعباس علي عدي اسيل6380102042221008

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيصالح فتحي طه ايالف6381172042316012

الصيدلة كلية/ميسان جامعة585.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيحسين فوزي محمد مصطفى6382172041080115

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة512.0للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيحبيب عزيز حسن احمد6383282051044003

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة506.0للبنين العمارة اعداديةتطبيقيحسين سالم خالد مؤمل6384282051006109

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة505.0للبنات العمارة اعداديةتطبيقيرمضان عالوي جمعه مريم6385282052059070

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة492.0للبنات الغفران ثانويةتطبيقيالزهرة عبد اسماعيل الكريم عبد مسرة6386282052069038

الميكانيكية قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة520.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيبدر علي حسن العابدين زين6387162051022046

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة569.0للبنات عمار ام ثانويةتطبيقيثجيل حمود قاسم الهدى نور6388282052077040

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة563.0المختلطة الطوسي الشيخ ثانويةتطبيقيحسان خلف قاسم حوراء6389282052108002

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة557.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيعنبار جمعه عباس مصطفى6390282051001174

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة556.0للبنات غرناطة ثانويةتطبيقيعلي شامخ حسين زهراء6391282052074019

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة556.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيداخل عبد حبيب زهراء6392282052068038
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النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة556.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيبهيدل حسين كريم الفضل ابا6393282051012001

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة556.0للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيشنين عبد جواد علي6394282051044055

النفط قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة555.0للبنين زيدون ابن اعداديةتطبيقيخزعل هاشم عادل حسين6395282051022032

العلوم كلية/ميسان جامعة534.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيسالم داود عادل آمنة6396282042055005

العلوم كلية/ميسان جامعة503.0للبنات سيناء ثانويةاحيائيوسيج جمعة عقيل نور6397282042064036

العلوم كلية/ميسان جامعة493.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيجبر كريم محمد زهراء6398282042055066

العلوم كلية/ميسان جامعة483.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيحسين حلو فاخر حسن6399282051011019

العلوم كلية/ميسان جامعة475.0للبنات الكبير المجر اعداديةتطبيقيعداي جبر يحيى فاطمه6400282052062039

العلوم كلية/ميسان جامعة472.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيدعير مزهر سالم تبارك6401282052070017

العلوم كلية/ميسان جامعة471.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيهللا عبد سوادي عباس رغد6402282052050016

العلوم كلية/ميسان جامعة467.0للبنات غرناطة ثانويةتطبيقيعوده جواد علي زهراء6403282052074022

القانون كلية/ميسان جامعة422.0للبنات اليمامة اعداديةادبيعوده علي سعد شهد6404282022063029

القانون كلية/ميسان جامعة421.0للبنين الكحالء ثانويةادبيكاظم حيدر ابادر يوسف6405282021007035

القانون كلية/ميسان جامعة420.0للبنات النجاة ثانويةادبيمحيسن عبود حسن حوراء6406282022095018

القانون كلية/ميسان جامعة409.0الخارجياتادبيالعزيز عبد اسعد محمد هاجر6407282022401054

القانون كلية/ميسان جامعة403.0للبنين كميت اعداديةادبيكريم سويجت فرحان محمد6408282021015053

القانون كلية/ميسان جامعة401.0للبنين المرتضى اعداديةادبيشاهين رحيم احمد محمد6409282021002061

القانون كلية/ميسان جامعة399.0للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيهللا عبد رحيمه كريم حيدر6410282021021021

القانون كلية/ميسان جامعة398.0للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيكريم علي هاشم كرار6411282021021040

القانون كلية/ميسان جامعة391.0للبنات االقصى ثانويةادبيدويج سعيد محمد زهراء6412282022071018

القانون كلية/ميسان جامعة389.0للبنين التحرير اعداديةادبيحريجة محمود عمار الرضا علي6413282021004076

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة468.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيحسين هللا عبد علي نوره6414282042055134

التمريض كلية/ميسان جامعة562.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيمحمد حميد عماد عمر6415202041015031

التمريض كلية/ميسان جامعة561.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيعباس جبار ستار رضا6416252041150146

التمريض كلية/ميسان جامعة556.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيعبد عيسى مرتضى غدير6417222042143270

الزراعة كلية/ميسان جامعة380.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيحسين جبر ستار رفل6418282042070012

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة388.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيالزهرة عبد الرزاق عبد فرحان احمد6419282021016009

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة387.0للبنات االرتقاء ثانويةادبيجاسم حسن محمد امواج6420282022092008

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة376.0للبنات االرتقاء ثانويةادبيلفته علي تحسين رسل6421282022092028

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة373.0للبنات النجاة ثانويةادبيطحيلس فريح كامل مريم6422282022095058

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة365.0للبنات النضال ثانويةادبيحريب حميد عبود سبا6423282022050045

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة363.0للبنات الزوراء اعداديةادبيعاشور ارزوقي الوهاب عبد شمس6424282022070058

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة362.0للبنين الوثبة ثانويةادبيفزع لهمود طالب حسين6425222021056001

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة381.0للبنين العمارة اعداديةاحيائيزركي حسين حاتم علي6426282041006089
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واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة389.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيمحسن راضي علي آمنه6427282052063006

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة374.0للبنات التحرير ثانويةتطبيقيمني داود ساجد زينب6428282052057010

التربية كلية/ميسان جامعة517.0للبنات االصالة ثانويةادبيخليل شرهان محمد بنين6429282022051020

التربية كلية/ميسان جامعة498.0للبنات الميمونة ثانويةادبيدشر رسن كريم زينب6430282022073038

التربية كلية/ميسان جامعة490.0للبنات الهدى بنت اعداديةادبيعلي عبد لطيف مهدي شهد6431282022055064

التربية كلية/ميسان جامعة480.0للبنات االصالة ثانويةادبيشاهين هاشم طالب انفال6432282022051009

التربية كلية/ميسان جامعة477.0للبنات العدل ثانويةادبيخلف اطعيمه فاضل بتول6433282022082003

التربية كلية/ميسان جامعة472.0للبنات البتول ثانويةادبيزعيج الزم محمد زهراء6434282022056038

التربية كلية/ميسان جامعة466.0الخارجياتادبيشهيب بدر صباح مسار6435282022401043

التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات صالح قلعة ثانويةادبيعليوي خلف عبود زهراء6436282022066014

التربية كلية/ميسان جامعة452.0للبنات االصالة ثانويةادبيشاهين محمد جاسم غسق6437282022051062

التربية كلية/ميسان جامعة448.0للبنات الكبير المجر اعداديةادبيجابر جاسم باقر مروى6438282022062065

التربية كلية/ميسان جامعة442.0للبنات النجاة ثانويةادبيكاظم حريجه عزيز فاطمه6439282022095051

التربية كلية/ميسان جامعة428.0للبنات اليمامة اعداديةادبيرسن الرضا عبد الحسين عبد امنه6440282022063005

التربية كلية/ميسان جامعة426.0للبنين الشهداء اعداديةادبيشذر حمادي عوده حسين6441222021057009

التربية كلية/ميسان جامعة414.0للبنات الهدى بنت اعداديةادبيياسين طه محمد زهراء6442282022055046

التربية كلية/ميسان جامعة413.0للبنات الفجر اعداديةادبيسنوح حسين علي رشا6443222022132003

التربية كلية/ميسان جامعة412.0للبنين االرشاد اعداديةادبيكعيبر دويج محمد مهدي6444282021101036

التربية كلية/ميسان جامعة397.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةادبيطاهر حبيب عقيل هدى6445222022231009

التربية كلية/ميسان جامعة395.0للبنين كميت اعداديةادبيسعدون هاشم اياد محمد6446282021015047

التربية كلية/ميسان جامعة392.0الخارجياتادبيكاظم جواد عادل مريم6447282022401042

التربية كلية/ميسان جامعة389.0للبنات الزوراء اعداديةادبيجباري جاسم فاخر زينب6448282022070044

التربية كلية/ميسان جامعة382.0للبنين الكحالء ثانويةادبيمهاوي لعيبي احمد كرار6449282021007025

التربية كلية/ميسان جامعة378.0للبنين المرتضى اعداديةادبيفياض الزهره عبد ابراهيم كرار6450282021002059

التربية كلية/ميسان جامعة440.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيشبيب جاسم ماجد زهراء6451282042057014

التربية كلية/ميسان جامعة439.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيدوالب كريم جبار مرتضى6452282041151266

التربية كلية/ميسان جامعة438.0للبنات الفرات ثانويةاحيائيكاظم هادي المنتظر عبد تقوى6453282042060015

التربية كلية/ميسان جامعة436.0للبنات االصالة ثانويةاحيائيحسان حيال ناصر رقيه6454282042051028

التربية كلية/ميسان جامعة436.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيمحمد راضي حمودي غفران6455282042190248

التربية كلية/ميسان جامعة429.0للبنين الجهاد ثانويةاحيائيعلي جاوي حسن محمد6456282041032026

التربية كلية/ميسان جامعة425.0للبنات خولة ثانويةاحيائيمحسن خميس علي قية ر6457282042083014

التربية كلية/ميسان جامعة446.0الخارجياتتطبيقيالعيبي عبدالواحد حميد نور6458282052401014

التربية كلية/ميسان جامعة437.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيموزان قاسم علي الدين سيف6459282051151357

التربية كلية/ميسان جامعة437.0للبنين العمارة اعداديةتطبيقيعالوي جمعه ميثم المطلب عبد6460282051006073
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التربية كلية/ميسان جامعة428.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيمسلم جيجاب جاسب علي6461222051311117

التربية كلية/ميسان جامعة414.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقيياسر حسن حامد متقي6462282051039026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة481.0للبنين االهلية السبطين ثانويةادبيفليح غالب فضاء محمد6463222021358015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنين المسائية الفجر ثانويةادبيرجه عباس حميد رقيه6464222022309006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة448.0للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيحميد خالد وليد الحسن ابو6465282021021004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة446.0للبنين االهلية السبطين ثانويةادبيفليح غالب فضاء حسين6466222021358005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة440.0الخارجياتادبيازيارة برشان سالم هبة6467282022401055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة438.0الخارجياتادبيظاهر عودة صبيح نور6468282022401051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة430.0للبنين االهلية السبطين ثانويةادبيياسين العالي عبد جمعه بارق6469222021358002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة426.0للبنين المثابرون اعداديةادبيكوين منصور حسين علي6470222021376062

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة424.0للبنات الهدى بنت اعداديةادبيعليوي رحيم محمد الهدى نور6471282022055111

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة401.0للبنين العكيكة اعداديةادبيطاهر شاكر باسم سجاد6472222021041026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة396.0للبنين المثابرون اعداديةادبيصاهود طويان مدير محمد6473222021376091

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة376.0للبنين دجلة ثانويةادبيمشكل جبار وحيد الدين سيف6474282021012035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة375.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيعداي داود سالم سجاد6475282021016025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة371.0للبنات العراق ثغر ثانويةادبيشنيشل قاسم سعد حوراء6476282022093019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة364.0للبنين المثابرون اعداديةادبيجبر جخيم رحم علي6477222021376064

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة363.0للبنات العراق ثغر ثانويةادبيلفته حافظ قاسم نور6478282022093073

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة363.0للبنين المثابرون اعداديةادبيعروف ساجت سعد احمد6479222021376004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة361.0للبنات االرتقاء ثانويةادبيصافي والي غالب فاطمه6480282022092060

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة360.0للبنين المثابرون اعداديةادبيمطر حاكم عادل صفاء6481222021376045

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة403.0للبنات االقصى ثانويةاحيائيناصر مذكور حسين زهراء6482282042071007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة375.0للبنات الفجر اعداديةاحيائيسوادي رويح رحيم زمن6483222042132027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة375.0للبنين القيثارة اعداديةاحيائيدايخ سامي وليد خالد6484222041051036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة372.0للبنين المرتضى اعداديةاحيائيعلوان حسين علي وسام6485282041002050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة370.0للبنات الكحالء ثانويةاحيائيصالح حسان جاسب فاطمة6486282042061033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة369.0للبنات الخلد جنة ثانويةاحيائيمهاوي لعيبي نزار زهراء6487282042090027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة368.0للبنات خولة ثانويةاحيائيغالي طاهر جبار شذى6488282042083028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة368.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائياسد حاتم اسد حسين6489252041044104

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة368.0الخارجياتاحيائييوسف خماط جواد شهد6490282042401026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة367.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيبادي محمد سعيد نور6491222042172157

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة366.0الخارجياتاحيائيعلي عبد طه ناصر نور6492142042401173

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة364.0للبنين  الرفاعي اعداديةاحيائيفتات هالل هللا عبد ابراهيم6493222041028002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة362.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيناجي مهنة مسير حسين6494292041153072
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة421.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيجبر عباس عيسى غفران6495282052070061

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة410.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيبداي ناصر عبيد تهاني6496282052068021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة396.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيخليفه حسين علي احمد6497282051151052

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة396.0للبنات البيان اعداديةتطبيقيفريح الزهره عبد حسين فرح6498282052078040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة379.0للبنات العقبة اعداديةتطبيقيجبر ياسر االمير عبد زينب6499222052111018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة379.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيجاسم سيد سالم حراء6500282052190026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة372.0للبنين الجبايش ثانويةتطبيقيحامد فالح عودة احمد6501222051045001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة372.0للبنات الكبير المجر اعداديةتطبيقيصحن زهراو رحيم اسيا6502282052062002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة371.0للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيشهد صبر محمد الحسن6503272051008008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة369.0للبنات كميت ثانويةتطبيقيزبون النبي عبد جاسم زهراء6504282052067010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة369.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيشرهان حسون رحيم سجاد6505282051151323

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة369.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيحسان حاتم محمد ريهام6506282052190045

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة368.0للبنات العذراء ثانويةتطبيقيجبار هاشم طالب يقين6507282052058029

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة367.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيكاظم الحسين عبد قيس انفال6508162052383016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة366.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيهبيسي جواد علي فاطمه6509282052190110

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة364.0للبنات التحرير ثانويةتطبيقيباطولي حطاب ماجد زهراء6510282052057009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة360.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحسن شيال رياض مؤمل6511282051151603

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة360.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيمحسن هللا عبد جبار احالم6512282052050001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة360.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيحسن عجمي تحسين نبأ6513282052063058

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة437.0للبنين المسائية العسكري الحسن االمام ثانويةادبيمحمد جاسم نجم حسن6514281921152011

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة415.0الخارجيونادبيسعد عذاب فليح حسين6515282021400020

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة378.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيهاشم صالح حسين علي6516282021046085

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة368.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيعذافة خلف علي حسين6517282021046037

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة362.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةادبيجميل راهي نعيم غزوان6518282021102018

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة361.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيطليل رحيمه كاظم جواد6519282021046022

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة360.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيالهيط طاهر لعيبي علي6520282021046101

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة360.0للبنين الكحالء ثانويةادبيصبر سالم جبار كرار6521282021007026

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيالحسن عبد عطوان حسن فاطمة6522282042068075

الطب كلية/المثنى جامعة594.0الخارجيوناحيائيجواد عبدالرزاق جواد كاظم6523292041400042

الطب كلية/المثنى جامعة589.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةاحيائيمكي الرضا عبد وعد رعد6524102041044011

الطب كلية/المثنى جامعة589.0للمتميزين الهادي ثانويةاحيائيعلي محمد رزوقي مازن مجتبى6525242041048032

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائينوري عراك فالح حازم6526262041010026

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيرحيم عون عبد صالح ايه6527272042056055

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيحبيب محمود محمد بنين6528232042114029
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الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيهادي راهي ناجح نورة6529292042057269

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيحمادي علوان امير عذراء6530242042115073

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيحنيش صبر العالي عبد ياسر6531222041036364

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيعبود سوادي جاسم زينب6532292042160100

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيمجلي عواد حمزه زينب6533292042050085

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيحسن حميدي ناجح عباس6534252041151097

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنات المسرة اعداديةاحيائيحمد قاسم سليم مريم6535152042041069

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنين األهلية الصفوة ثانويةاحيائيعباس زيدون خالد احمد6536142041042002

الطب كلية/المثنى جامعة588.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيعبيس كاظم جاسم كاظم6537232041017115

الطب كلية/المثنى جامعة587.6المتميزين ثانويةاحيائيهاشم حسين علي مرتضى6538242041041100

االسنان طب كلية/المثنى جامعة585.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيجاسم حسين علي زينب6539162042202098

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحمزه سعيد ثابت براء6540242042114043

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيجاسم حميد احمد حسن6541212041007022

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيشاكر عزيز تقي اسماء6542242042189004

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنات حنين ثانويةاحيائيجاسم حميد سالم قبس6543132042104060

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيراجح اسماعيل كاظم سماهر6544232042271453

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيدرويش عبيد فاضل مصطفى6545252041200150

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيمحمد جاسم عباس مريم6546122042107198

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنين عفك اعداديةاحيائيحمد مريدي طالب حسين6547242041011022

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنات جمانة ثانويةاحيائيالكريم عبد فؤاد مقداد ساره6548212042095030

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيمصطفى علوان العزيز عبد اسعد6549172041028027

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيمحمد اكبر عماد تقى6550212042102027

االسنان طب كلية/المثنى جامعة584.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيجارهللا عفوت ياسين رقيه6551122042094102

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.7للمتميزين القيروان ثانويةاحيائيكدر مجلي مناضل احمد6552132041037016

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.7للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحاتم الرحيم عبد فارس احمد6553252041031039

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.5الحارثية-المتميزين ثانويةاحيائياالمير عبد مهدي صالح حسنين6554102041028056

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.2للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةاحيائيذياب حميد ماجد علي6555122041001073

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات السرور اعداديةاحيائيعبد كاظم حسين زهراء6556242042085028

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيعباس باقر حيدر مينا6557232042304197

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات الصمود ثانويةاحيائيفرهود دشر عالء مريم6558142042101042

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات السنبلة ثانويةاحيائيحسن اوشاح علي بنين6559242042135020

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيحسن عدنان جعفر محمد6560102041019120

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات الزهور اعداديةاحيائينجرس هللا عبد عدنان رسل6561122042105050

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0المختلطة الجامعة ثانويةاحيائيمحمد خيري سلمان امنة6562182042277002
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االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيالصاحب عبد مهدي رعد نور6563152042054294

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيعبيد محمد عماد فاطمه6564242042104135

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيمحمد علي مثنى نور6565112042074081

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيصبيح سالم صادق تقى6566142042193017

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات االهلية االنوار اعداديةاحيائيحسان امسيور وادي سجى6567242042149069

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيمحمود احمد محمد اسامه6568212041014018

االسنان طب كلية/المثنى جامعة583.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيحسين علي هشام الزهراء فاطمه6569122042093038

الصيدلة كلية/المثنى جامعة591.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحمادي الجبار عبد عقيل أيه6570292042056005

الصيدلة كلية/المثنى جامعة590.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيهليكي بطاح باسم منار6571292042052257

الصيدلة كلية/المثنى جامعة586.0للبنات جصان ثانويةاحيائيعلي سعيد مهند اسراء6572262042071003

الصيدلة كلية/المثنى جامعة586.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيبداي جبار ستار البنين ام6573122042231005

الصيدلة كلية/المثنى جامعة586.0للبنات الطائف ثانويةاحيائيخلف الحسين عبد مؤيد مريم6574212042159036

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.9للمتميزات الحلة ثانويةاحيائيكاظم رؤوف عامر آمنه6575232042132002

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.7للمتميزين الوائلي ثانويةاحيائيحمزه متعب عوده محمد6576232041047088

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعلي عبادي سمير اسراء6577252042095006

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيفليح حمزاوي احمد زهراء6578242042119075

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0للبنين األهلية الماء سيد ثانويةاحيائيجاسم علي محمد صادق جعفر6579272041135004

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0للبنين الديوانية اعداديةاحيائيراضي غموس عباس حسين6580242041028019

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيحمزه علي رياض رقيه6581272042060107

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيخنجر عباس خضر فاطمه6582142042145215

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيعزيز مناع كفاح محمد6583332041070084

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيعبادي يوسف احمد زهراء6584232042080052

الصيدلة كلية/المثنى جامعة585.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيعلي مهدي صفاء ايه6585252042087008

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة500.0للبنات الطليعة اعداديةتطبيقيشاكر سعيد مثنى فاطمه6586232052088022

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة497.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةتطبيقيسلمان جصان مجيد الهدى نور6587142052225013

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة472.0للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيصادق محمد الدين رضاء محمد6588292051031039

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة465.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيمحمد حبيب حسين علي6589292051156135

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة463.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيسلمان والي فالح حسين6590292051026052

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة459.0للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيمحمد كريم ريسان معتز6591292051031046

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة458.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيمنشد جاسم كاظم جواد محمد6592162051364129

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة456.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيهاشم االمير عبد صادق جعفر6593162051047020

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة453.0الخارجيونتطبيقيجابر طعمه خيري احمد6594162051400011

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة449.0للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيعلي الزم دريد هللا عبد6595282051021036

وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة513.0للبنين السماوة اعداديةاحيائيطالب مهدي صالح مؤمل6596292041003209
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الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة523.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيعلوان ساهي فاضل سجاد6597292041007143

العلوم كلية/المثنى جامعة512.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيساهي فاخر رائد زينب6598292042050088

العلوم كلية/المثنى جامعة494.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيعبود هادي ميثم سكينة6599292042052170

العلوم كلية/المثنى جامعة491.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيعبد مسافر ثائر زمن6600292042055030

العلوم كلية/المثنى جامعة482.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيجبار محمد قاسم حوراء6601292042055020

العلوم كلية/المثنى جامعة469.0المختلطة حيان ابن اعداديةاحيائيشنيور جبير رياض حامد6602292041100018

العلوم كلية/المثنى جامعة456.0للبنين األكبر علي ثانويةتطبيقيمظلوم ناصر عباس محمد6603291951105013

العلوم كلية/المثنى جامعة423.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيمحمد جابر حليم زينب6604292052056015

العلوم كلية/المثنى جامعة420.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيصباح الكريم عبد حيدر صادق محمد6605162051043061

العلوم كلية/المثنى جامعة416.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيشاهين حسين احمد مصطفى6606162051060199

العلوم كلية/المثنى جامعة410.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيزغير غالي هللا عبد طالل6607162051355121

العلوم كلية/المثنى جامعة408.0للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيعباس راضي االمير عبد سجاد6608292051031019

العلوم كلية/المثنى جامعة398.0للبنات فلسطين اعداديةتطبيقيمطرود ناظم حسين هدى6609292052050041

العلوم كلية/المثنى جامعة397.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيجويد راضي رعد عقيل6610282051151414

العلوم كلية/المثنى جامعة395.0للبنين زيدون ابن اعداديةتطبيقيتعبان كصاب علي حبيب6611282051022015

العلوم كلية/المثنى جامعة395.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيمعجون لهمود كريم مالك6612292051156189

العلوم كلية/المثنى جامعة393.0الخارجيونتطبيقيجبار عبدالحسين اموري علي6613292051400039

العلوم كلية/المثنى جامعة387.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيفرحان عبادي عادل فهد6614292051156165

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة456.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيمحمد جاسم علي ردينه6615292042050055

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة378.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيحسن عبيس جميل مرتضى6616292051016082

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة376.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقياسماعيل هيله ابو عدنان كرار6617292051156174

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة372.0للبنات البنين ام ثانويةتطبيقيبدر محمد كامل بتول6618292052055006

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة367.0للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيميزر وادي صالح علي6619292051031031

القانون كلية/المثنى جامعة422.0للبنين المهدوية االعداديةادبيعكاب ظاهر جبار كرار6620292021017126

القانون كلية/المثنى جامعة393.0للبنين الثقلين اعداديةادبيالعالي عبد االمير عبد صفاء حسين6621292021009046

القانون كلية/المثنى جامعة379.0للبنين الرميثة اعداديةتطبيقيعلي عبد عباس محمد هللا عبد6622292051002056

التمريض كلية/المثنى جامعة564.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيياسين حمزه علي حسين6623292041002040

التمريض كلية/المثنى جامعة563.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيساجت محسن علي الهادي عبد6624242041013086

التمريض كلية/المثنى جامعة558.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيحسن مطشر سعيد حوراء6625292042052085

التمريض كلية/المثنى جامعة548.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيحمزة الحسين عبد خميس رؤى6626242042106061

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة526.0للبنين االهلية الكندي ثانويةاحيائيكريم كاظم اكرم حيدر6627292041031015

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة406.0للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةاحيائيعيسى منفي عامر محمد6628242041251079

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة398.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيبسام هاشم محمد عالء نرجس6629282042190186

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة396.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيمحسن مهدي صادق حسين6630232041009034
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البيطري الطب كلية/المثنى جامعة381.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيمحمود شكير شوكت محمد6631212041054130

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة438.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيمحمد الحسين عبد صالح حسين6632291921001049

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة393.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيمهنه الخضر عبد احمد رضا6633292021014058

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة387.0للبنين المهدوية االعداديةادبيدخيل ناعم جالل حسنين6634292021017039

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة384.0للبنين المهدوية االعداديةادبيبجاي عباس حمزة محمد6635292021017142

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة384.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيجبار جليل جبار منتظر6636292021001163

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة383.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةادبيساجت كريم هللا عبد علياء6637292022078077

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة383.0المسائية المنار ثانويةادبيمحل غانم جواد احمد6638292021150002

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة377.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيمبارك عبد عباس علي6639292021001117

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة375.0للبنين المسائية القلم اعداديةادبيوزير كاظم سعد حيدر6640292021151055

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة371.0للبنين المهدوية االعداديةادبيشلتاغ جاسم جليل مالك6641292021017136

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة369.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيمدب كاطع فالح بنين6642292022060028

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة368.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبياميلح كاظم محيسن علي6643262021017056

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة367.0للبنات فلسطين اعداديةادبيناصر هاني أحمد زهراء6644292022050041

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة364.0للبنين المسائية القلم اعداديةادبياجويهل ساجت هللا عبد اكرم6645292021151014

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة363.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيروضان جاسم الهادي عبد ضحى6646292022060117

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة363.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةادبيكيطان كروف عريان مهند6647292021008044

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة378.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعصيد منصور اسماعيل زينب6648292042051154

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة376.0الخارجياتاحيائيعلوان عبدناصر حسين واجده6649292042401067

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة369.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيوادي عطشان الحسين عبد قيصر6650292041004076

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة361.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيحمزة حميد حسين بنين6651292042052054

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة366.0للبنات المسائية السماوة ثانويةتطبيقيمالك فيصل جاسم اديان6652292052160001

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة459.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيمدي االمير عبد الحسين عبد زهراء6653292042057140

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة442.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيعزيز مطير عادل زينب6654292042054059

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة435.0للبنات المصابيح ثانويهاحيائيمعن كاطع كصاد فاطمه6655292042079040

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة433.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيعبيد كاظم عواد حيدر6656292041002053

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة432.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيلفته وراث احمد اطياف6657292042051013

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة422.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيمهدي الرزاق عبد رائد زينب6658242042093088

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة408.0للبنين المسائية عفك ثانويةتطبيقيعليوي احريز صالح سعد6659242051208023

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة406.0الخارجيونتطبيقيمشكور بريد ضياء حسين6660292051400012

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة405.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقيحبيب علي فالح حسين6661222051314033

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة397.0المسائية المنار ثانويةتطبيقيموسى مسير سعد علي6662292051150019

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة541.0للبنات عاتكة ثانويةادبينشمي هاني رحيم بنين6663292022063011

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة526.0للبنات فلسطين اعداديةادبيمشكور حمزه رزاق فاطمه6664292022050093
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة526.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيعوده سوادي عدنان ياسر6665292021014147

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة522.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةادبيكباح فليح فارس فاطمه6666292022078084

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة521.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيحنون غازي اياد حسين6667292021001036

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة518.0الخارجيونادبيحمزه وراد حميد حسين6668292021400031

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنات صفية ثانويةادبيمطير منشد محمد الزهراء فاطمه6669292022084028

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة517.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيهالسة حمزة هللا عبد حنين6670292022054031

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة513.0للبنات المناسك ثانويةادبيحسين ناصر جابر حوراء6671292022075022

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة511.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيحسين يوسف باسم رقية6672292022054044

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة511.0للبنات المصابيح ثانويهادبينايف عربي حسن رقيه6673292022079017

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة511.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيجاسم محمد هاتف نغم6674292022160106

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة510.0للبنات المجد ثانويةادبيطالب نعيمة كامل زهراء6675292022068023

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة507.0للبنات ابيها ام ثانويةادبيلهمود فيصل كريم عذراء6676292022070021

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة507.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيمحمود علي علي حوراء6677292022060047

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة504.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةادبيفضاله نويصر عواد رسول6678292021008013

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة502.0الخارجياتادبيمحان عطشان احمد هند6679292022401086

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة502.0المختلطة تمام ابي أعداديةادبيمحيسن فرهود جداع أديان6680292022106001

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة502.0للبنات الخنساء اعداديةادبيكاظم جواد مشتاق نوره6681292022056050

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة497.0للبنات فلسطين اعداديةادبيجويجي سعود جاسم زهراء6682292022050042

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة495.0للبنات صفية ثانويةادبيكاطع عامر لطيف اسيل6683292022084003

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة494.0للبنات البسملة ثانويةادبيحسين عظيم رحيم نرجس6684292022069045

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة494.0للبنين االعتماد اعداديةادبيوروار حسين علي عباس6685292021010072

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة493.0المختلطة تمام ابي أعداديةادبيصحين فليح عدنان وجدان6686292022106037

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة492.0للبنين االعتماد اعداديةادبيغازي عبيد مسلم محمد6687292021010121

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة490.0للبنات المصابيح ثانويهادبيعبدالحسين كاظم صالح زمزم6688292022079018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة490.0الخارجياتادبيسلطان مشكور بدر جوان6689292022401019

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة486.0للبنات الشريعة ثانويةادبيهللا عبد كريم هللا عبد حوراء6690292022089012

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة484.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيحسن العزيز عبد مثنى تغريد6691292022060036

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة483.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيشناوة الحسن عبد علي صابرين6692292022054072

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة483.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيهالسة حمزة هللا عبد بنين6693292022054021

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة481.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيخضر زاير كريم رافد هدى6694292022060168

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنات الوفاء اعداديةادبيالساده عبد هللا عطا سعد تماره6695292022058009

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة479.0للبنات فلسطين اعداديةادبيمطرود كريم كامل زهراء6696292022050053

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة478.0للبنين االعتماد اعداديةادبيالحسين عبد تومان يوسف يعقوب6697292021010151

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة478.0المختلطة تمام ابي أعداديةادبيخنفوس نغيمش يونس رواء6698292022106018

278 من 197 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة477.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيحسين جبير رياض صابرين6699292022054071

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةادبينجدي حسين منديل طيبه6700292022078074

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة473.0للبنات عاتكة ثانويةادبيجبير مجيبل حسون أيات6701292022063006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة473.0للبنات المناسك ثانويةادبيشناوه كاطع عباس فاطمه6702292022075050

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة471.0الخارجياتادبيمصبح كاظم عباس اسيل6703292022401004

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة470.0للبنات فلسطين اعداديةادبيجياد سعد كاظم زينب6704292022050066

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة469.0للبنات المصابيح ثانويهادبيعباس حسين مهدي امال6705292022079006

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة469.0للبنين المهدوية االعداديةادبييوسف صخيل حيدر عباس6706292021017084

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة468.0للبنات الخنساء اعداديةادبيفتالوي صالح رشيد شروق6707292022056033

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة465.0للبنين المهدوية االعداديةادبيكاظم دوهان العالي عبد محمود6708292021017153

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة462.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيعريبي هادي عارف عباس6709292021014079

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة462.0للبنات الشذرات ثانويةادبيعبد نجم محمد كوثر6710292022077029

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة461.0للبنات النور ثانويةادبيموسى خشان عمران منار6711292022093119

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة460.0المختلطة الثغر ثانويةادبيعلي عبد محسن سكينه6712292022108004

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة456.0للبنين الفقار ذو ثانويةادبيبحر فرحان مالك هللا مد6713292021011041

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة456.0للبنات النور ثانويةادبيبهلول موسى الزهره عبد زينب6714292022093079

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة455.0للبنات النور ثانويةادبيفرج عويد السادة عبد رقيه6715292022093053

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة453.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيستار خضير احمد تبارك6716292022060032

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة452.0للبنات صفية ثانويةادبيخالوي جبر سعد هدى6717292022084045

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة450.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيحتحوت زعاك االمير عبد حميد6718292021153064

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة448.0للبنات المناسك ثانويةادبيوسخ نجم كريم انتظار6719292022075007

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة447.0للبنات الوالية ثانويةادبيمطلب محمود صدام هاجر6720292022067036

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة445.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيعلي محمد هالل سامي بشار6721292021001021

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة444.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيجياد عبد سهيل فاضل6722292021028087

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة444.0للبنين الرضوان ثانويةادبيفرحان المحسن عبد صالح جراح6723292021023003

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة439.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيغريب عاصي مطلب رقية6724292022060058

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة437.0للبنات سلمة ام اعداديةادبينعمه ستار محمد رقيه6725292022060059

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة430.0للبنات صفية ثانويةادبيخالوي جبر فهد سجى6726292022084026

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة421.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيراضي عارف ميثم حوراء6727292022160027

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة411.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيمحمد جبار ستار فاطمه6728292022060129

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة407.0للبنات المجد ثانويةادبيساجت منشد ثامر هديل6729292022068046

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة407.0للبنين الثقلين اعداديةادبينعمه كريم موسى هللا عبد6730292021009083

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة528.0المختلطة حيان ابن اعداديةاحيائيسهر عليوي سلمان ميثم6731292041100111

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة514.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيعبيد عطشان جودة فاطمة6732292042054085
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االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة514.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيساجت سرهيد سعيد رواء6733292042050063

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة488.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيفزع شلوان محمد هدى6734292042056146

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيسالم اسماعيل صباح طيبة6735292042054079

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة482.0للبنات االهلية فاطمة انوار ثانويةتطبيقيعلي عبد محمد الخالق عبد آيات6736292052088001

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة460.0المختلطة حيان ابن اعداديةتطبيقيجبار عطية راهي محمد6737292051100105

اآلداب كلية/المثنى جامعة377.0للبنين المهدوية االعداديةادبيمحمد اجحيف سامي محمد6738292021017145

اآلداب كلية/المثنى جامعة360.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيحسين ظاهر ناجح حسين6739292051153085

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة399.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيبريت فارس كفاح رقيه6740292022160038

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة397.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيعجمي هادي سعد نرجس6741292022060154

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة393.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيعجه سالم ثجيل فاطمه6742292022060127

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة391.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيجحيل جبيبر العباس عبد سجاد6743292021001077

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة386.0للبنين المسائية القلم اعداديةادبيعبد جبار كاظم علي6744292021151114

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة386.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيدنوف سعد بازيد زهراء6745292022054047

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة385.0المختلطة العالء ابي اعداديةادبيمدي نصر الحسين عبد علي6746292021109038

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة383.0للبنات النور ثانويةادبيهتيت طعيمه رحيم زهراء6747292022093060

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة381.0للبنات القبلتين ثانويةادبيحمزه بريج جاسم نضال6748292022073040

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة380.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيسهر كريم جواد فاطمة6749292022054082

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة380.0الخارجيونادبيلفته محمد جاسم مجتبى6750292021400111

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة379.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيتويه خلف فاهم مرتضى6751292021001153

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة376.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةادبيحيذور حرب جابر مؤمل6752292021008036

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة410.0للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيجعاز جلود كريم زينب6753292042085097

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة404.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيطلح الباري عبد خالد حنين6754292042160054

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة400.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيزماط كنيوي قاسم دنيا6755292042057093

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة393.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيكاطع عبد طالب أسيل6756292042160004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة392.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيعباس علي كاظم زينب6757292042057168

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة388.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائينجم خلف حياوي سجى6758292042050098

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة443.0المختلطة حيان ابن اعداديةتطبيقيعبود عبدالرضا رحيم ستار6759291951100076

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة365.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيكاظم تكليف نجيب سجاد6760292051026074

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة362.0للبنات الفضيلة اعداديةتطبيقيفضالة كشيش رسم رشا6761292052054006

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة361.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيحسن محمد عبود محمد6762292051016079

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة490.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيعلي محمد علي رياض تبارك6763122052105007

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة489.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةتطبيقيعبادي جاسب علي شهد6764162052165022

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة457.0خارجيونتطبيقينايل حرج طالب بندر6765192051400014

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة448.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيمهدي حمود حكمت محمد6766192051043031
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المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة447.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيحمد شهاب خلف محمد6767192051043034

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة529.0للبنات الريان ثانويةاحيائيمحمد صالح مجيد حنان6768182042250016

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة523.0للبنين النموذجية النصر ثانويةاحيائياحمد سلوم نايف مصطفى6769322041011018

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة514.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيعطيه هادي اباذر بشرى6770182042275011

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة512.0للبنين داقوق اعداديةاحيائيمحمود شكر ذيبان كاظم6771202041017030

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة503.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيديونك محمد ثامر اثار6772182042331001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة501.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيديونك محمد هامل هيام6773182042331027

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة493.0للبنات المسائية سامراء ثانويةاحيائيابراهيم رشيد عمر حفصة6774182042374023

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة432.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيناصر مطير كاظم محمود6775222051319022

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة421.0للبنين المزهر ثانويةادبيعباس محمود محمد حذيفة6776182021150010

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة373.0للبنات الجاحظ ثانويةاحيائيخليفة محمود زغير شفاء6777182042220005

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة363.0للبنين االهلية الخطيب ثانويةاحيائيحميد مزاحم علي حسان6778182041119017

التربية كلية/سامراء جامعة481.0للبنين الوركاء ثانويةادبيعبيس حميد عماد سجاد6779232021034023

التربية كلية/سامراء جامعة480.0المختلطة النسائم ثانويةادبيالوهاب عبد نجم غازي علي6780212021254013

التربية كلية/سامراء جامعة480.0للبنات الطائف ثانويةادبيعطيه ادريس راسم زهراء6781212022159013

التربية كلية/سامراء جامعة472.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيبجاي خثيث شاكر علي6782292021153138

التربية كلية/سامراء جامعة460.0المختلطة الياسري نور ثانويةادبيموتان لطيف حسن بشير6783252021117005

التربية كلية/سامراء جامعة456.0المختلطة النسائم ثانويةادبيرشيد محسن حميد علي6784212021254012

التربية كلية/سامراء جامعة444.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيعبد كاظم حسن محمد6785292021028104

التربية كلية/سامراء جامعة435.0المختلطة تغلب ثانويةادبيابراهيم صبار غانم جاسم6786181921300007

التربية كلية/سامراء جامعة418.0المختلطة عرفات ثانويةادبيسرهيد فاضل جمال حسين6787232021161005

التربية كلية/سامراء جامعة416.0للبنين االمين البلد اعداديةادبيهللا عبد جياد الرزاق عبد مصطفى6788112021033066

التربية كلية/سامراء جامعة385.0المختلطة االبتكار ثانويةادبياحيمد جواد رائد حسن6789232021228002

التربية كلية/سامراء جامعة378.0للبنين هللا اسد اعداديةادبيجامل هللا عبد ابراهيم يوسف6790212021017050

التربية كلية/سامراء جامعة369.0للبنين االمل شمس اعداديةادبيشهاب محمد زايد محمد6791222021374012

التربية كلية/سامراء جامعة364.0للبنين المزهر ثانويةادبيصالح اسماعيل سعد القادر عبد6792182021150023

التربية كلية/سامراء جامعة362.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةادبيسري عبود عزيز طارق6793142021032035

التربية كلية/سامراء جامعة360.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةادبيعليج محمد احمد نرجس6794182022283021

التربية كلية/سامراء جامعة437.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيامين حسين عدنان محمد6795172041351704

التربية كلية/سامراء جامعة430.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيصالح حسن مطر سعاد6796182042331010

التربية كلية/سامراء جامعة411.0للبنات االهلية الملوية ثانويةاحيائيحمد احمد خلف غصن6797182042266010

التربية كلية/سامراء جامعة407.0المختلطة السالم دار ثانويةاحيائيحمد مهدي قاسم ياقوته6798182042093030

التربية كلية/سامراء جامعة403.0للبنين القسطل اعداديةاحيائيشهاب مجيد رفعت الرحمن عبد6799182041077009

التربية كلية/سامراء جامعة397.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيغضبان عبود فؤاد حفصة6800182042242049

278 من 200 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

التربية كلية/سامراء جامعة394.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيمحمد راشد ياسين عمر6801182041361034

التربية كلية/سامراء جامعة391.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةاحيائيساير اسماعيل فوزي سجاد6802182041336014

التربية كلية/سامراء جامعة388.0للبنين حمرين ثانويةاحيائيحسين خزعل مجيد أحمد6803182041028001

التربية كلية/سامراء جامعة388.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيحاتم جنعان سعيد افياء6804182042112004

التربية كلية/سامراء جامعة384.0المختلطة النهروان ثانويةاحيائيرفاس حايف جاسر امجد6805192041304006

التربية كلية/سامراء جامعة381.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائيهيشان رمضان فارس قصي6806202041011043

التربية كلية/سامراء جامعة380.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيخضير ناصر حسين علي6807252041116040

التربية كلية/سامراء جامعة379.0للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيمحمد محمود الجبار عبد عباس6808212041003074

التربية كلية/سامراء جامعة379.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيحسين محمد كاظم محمد6809252041116064

التربية كلية/سامراء جامعة378.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةاحيائيحبيب ابراهيم خليل فرح6810182042252024

التربية كلية/سامراء جامعة377.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيكيطان هللا عبد طه احمد6811182041361005

التربية كلية/سامراء جامعة371.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةتطبيقيابراهيم خليل خالد غفران6812182052336022

التربية كلية/سامراء جامعة362.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةتطبيقيجربوع سعدون صياد وجدان6813182052336043

االداب كلية/سامراء جامعة366.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيمطر محمد رائد ادهام6814182041361012

الطب كلية/سومر جامعة597.0للبنين البصرتين اعداديةاحيائييعكوب كاظم جواد حسن6815222041029028

الطب كلية/سومر جامعة591.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيمخيلف فياض محمد هبه6816222042141258

العلوم كلية/سومر جامعة521.0للبنين النجاح اعداديةاحيائيمزعل دخيل الحسين عبد حميد6817222041067042

العلوم كلية/سومر جامعة507.0للبنات النصر اعداديةاحيائيغلوب عالوي مهدي خديجه6818222042167019

العلوم كلية/سومر جامعة492.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيماجد علي عماد محمد6819272041046091

العلوم كلية/سومر جامعة490.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةاحيائيباتول علوان حميد خديجة6820222042277001

العلوم كلية/سومر جامعة486.0للبنين األهلية المعارج ثانويةاحيائيمهنى حمادي الساده عبد حسين6821222041076018

العلوم كلية/سومر جامعة503.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةتطبيقيزبيدي عبيد ناصر عماد6822222051301040

العلوم كلية/سومر جامعة499.0للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيلطيف عويس طالب علي6823222051364089

العلوم كلية/سومر جامعة491.0للبنين األهلية األنوار ثانويةتطبيقيمطير كطان مجيد جهاد6824222051065004

العلوم كلية/سومر جامعة427.0للبنين الوهج اعداديهتطبيقيعبيد عباس خضير محمد6825242051051026

العلوم كلية/سومر جامعة413.0للبنات األهلية المعارج ثانويةتطبيقيفجر حمد الواحد عبد زهراء6826222052175014

العلوم كلية/سومر جامعة413.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيمصحب هاشم حبيب مهند6827222051009065

العلوم كلية/سومر جامعة412.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحميدي نعمه كاطع حسن6828282051151151

العلوم كلية/سومر جامعة409.0للبنين  الفجر اعداديةتطبيقيفزع عبد عامر عباس6829222051031032

العلوم كلية/سومر جامعة399.0للبنين االميني العالمة اعداديةتطبيقيجديه عويد هاشم رضا6830222051054015

العلوم كلية/سومر جامعة391.0للبنين المسائية الفجر ثانويةتطبيقيعجه حسوني راشد حسين6831222051309006

العلوم كلية/سومر جامعة386.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةتطبيقيعلي عزيز ناصر حيدر6832222051053009

العلوم كلية/سومر جامعة383.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيحاجم جبار العالي عبد ضياء6833222051311092

العلوم كلية/سومر جامعة383.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحمد حافظ الرضا عبد مؤمل6834282051151607
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العلوم كلية/سومر جامعة375.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيدايش دهيري كريم بشير6835222051311026

العلوم كلية/سومر جامعة375.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيعطر طعمه علي حسين6836222051311052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة406.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيجاسم كاظم إبراهيم حوراء6837222042143086

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة406.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةاحيائيجاسم كريم حسين كرار6838262041205075

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة405.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيجاسم فاضل عباس محمد6839162041060089

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة404.0للبنات الميقات  اعداديةتطبيقيخضير الواحد عبد الرحيم عبد منار6840162052194029

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة402.0للبنات الخصيب ابي اعداديةتطبيقيالصمد عبد كاظم عدنان ثريا6841162052218019

القانون كلية/سومر جامعة377.0المختلطة الصدرين ثانويةادبيعزيز عادل علي حسن6842222021213004

القانون كلية/سومر جامعة371.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيراضي عباس اسماعيل الرحمن عبد6843222021311049

القانون كلية/سومر جامعة362.0المختلطة الواثق ثانويةادبيعبدعلي عبدالساده عقيل احمد6844222021235001

القانون كلية/سومر جامعة362.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةادبيحمد معارج حامد محمد6845222021090062

القانون كلية/سومر جامعة360.0للبنين االنبياء مهد اعداديةادبيعيال سالم حيدر كرار6846222021068017

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة381.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيمحمد كريم ماجد عباس6847222021028035

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة364.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيمطر حسن علي محمد6848222041053161

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة360.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيعجالن عذيب حميد سجاد6849222041307068

األساسية التربية كلية/سومر جامعة398.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيفليح حسن ماجد هاجر6850222042117063

األساسية التربية كلية/سومر جامعة393.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيجوده ساجت صالح االء6851222042172007

األساسية التربية كلية/سومر جامعة388.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيصالل حسن صادق زهراء6852222042143160

األساسية التربية كلية/سومر جامعة418.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقيحميد كريم حاتم حسام6853222051314022

األساسية التربية كلية/سومر جامعة360.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةتطبيقيمحمد حسين علي مرتضى6854222051373111

األساسية التربية كلية/سومر جامعة360.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيحسن ظاهر حسين حنين6855222052311007

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة554.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيحنون جاسم رياض فاطمه6856232042157048

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة531.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائياسماعيل كاظم علي الهدى نور6857232042271729

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة530.0للبنات الزرقاء اعداديةاحيائيعبد نايف سعد رسل6858232042108031

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة529.0المختلطة الرواد ثانويةاحيائيكاظم وحيد الحسين عبد رسل6859242042020006

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة516.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيسويف فرهود عباس يقين6860232042304230

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة514.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم سعد محمد6861232041009100

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة513.0للبنات الزرقاء اعداديةاحيائيكاظم جواد كامل نبأ6862232042108102

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة511.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيمحمد الحسن عبد محمد امنه6863242042121016

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة507.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيحبيب هاتف عماد هاجر6864242042100153

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة502.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيعبد الحسن عبد سمير مسلم6865252041012197

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة501.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيسوادي داود سعد سيف6866112041032037

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة498.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيغايب منسي ناجي حوراء6867232042271194

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة497.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيهديرس حنون صعيب زهراء6868242042139061
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البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة409.0للبنين التآخي اعداديةاحيائيحسين حسن طاهر مؤيد6869242041029081

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة511.0للبنين الفراهيدي اعداديةاحيائيفرحان طه جبار سعدون6870212041027009

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة477.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيمحمد جبار صباح نور6871272052058057

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة397.0للبنين حلوان ثانويةاحيائيزباله يوسف نصر همام6872212041055082

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة394.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائياللطيف عبد قاسم حسام كوثر6873122042136069

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة384.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيالحسين عبد هاشم محسن محمد6874232041251424

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيعبيد جاسم يونس سيف6875232041252106

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة375.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيعواد عبيد هادي ايات6876222042143040

الطب كلية/نينوى جامعة592.0للبنين سارية اعداديةاحيائيصالح حسين علي صهيب6877172041018090

الطب كلية/نينوى جامعة591.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيمولود كريم القادر عبد جوان شاه6878202042334190

الطب كلية/نينوى جامعة591.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيمحمد جاسم رعد حاضر6879202041250037

الطب كلية/نينوى جامعة591.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيعلي عثمان اسماعيل احمد6880202041304009

الطب كلية/نينوى جامعة591.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيفتاح احمد الدين بهاء ساره6881202042334149

الطب كلية/نينوى جامعة591.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائيالكريم عبد محمد جبار سيما6882202042331125

الطب كلية/نينوى جامعة590.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيمحمد محمود عنتر ياسر6883172041028221

الطب كلية/نينوى جامعة590.0للبنين النهروان اعداديةاحيائيمحمد غريب ميسر الضرغام6884152041020004

الطب كلية/نينوى جامعة590.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيقادر محمد الخالق عبد ميران6885202041304132

الطب كلية/نينوى جامعة590.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيالدين حمد هللا عبد صباح احمد6886202041304020

الطب كلية/نينوى جامعة589.0للبنات الحداثة ثانويةاحيائيمخلف عايش نزار ساره6887212042115014

الطب كلية/نينوى جامعة588.7للمتميزين العراق ثانويةاحيائيالمجيد عبد محمد نظام محمد6888202041050088

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيكرين عابر اسماعيل ساره6889202042118086

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيرحمان مطني رحمان هللا عبد6890212041007070

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات االهلية النموذجية المعرفة شمس ثانويةاحيائيمروح كردي عادل بان6891192042133013

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنين االهلية المتفوقين ثانويةاحيائيمحمود كريم محمود صديق6892102041057002

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات األهلية الصفوة ثانويةاحيائيجاسم احمد محمد منار6893142042114027

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيمحمد كريم صدام سبأ6894212042094075

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيفتحي هللا عبد الدين نجم نور6895172042321056

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيمحمود نوري حافظ محمد6896212041054126

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيمهدي اسماعيل محمد اساور6897212042136003

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات االالء ثانويةاحيائيهللا عبد خليفه صاحب هبه6898212042189021

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيمحمد عدنان ماجد ريحانه6899312042047091

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيمصطفى عيدان عدنان علي6900212041052082

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات بابل اعداديةاحيائيعبد هللا عبد مازن هاجر6901212042141099

الطب كلية/نينوى جامعة588.0للبنات الحداثة ثانويةاحيائيمخلف عايش عبدالكريم طيبه6902212042115018
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الصيدلة كلية/نينوى جامعة588.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحجي حميد عمر تبارك6903172042288060

الصيدلة كلية/نينوى جامعة588.0ايمن-  الخارجياتاحيائيعلي خضر فنر ترفة6904172042401020

الصيدلة كلية/نينوى جامعة588.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائييونس عزيز يونس منار6905172042288230

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة407.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيشيت هللا عبد ثامر زهراء6906172052357103

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة404.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةتطبيقيالسالم عبد الهادي عبد محمد الرحمن عبد6907332051001021

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة564.0للبنين النموذجية النصراحيائيجهاد محمد هالل الحر6908312041024026

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة469.0للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيعبد محمد خالد وليد مخلد6909142051169047

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة467.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيفرحان اسود فارس فاطمة6910171942286272

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة413.0للبنين بحزاني اعداديةاحيائيزينل فاضل حسين علي6911172041060058

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة389.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيغريب طارق هللا عبد طارق6912172041351336

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة382.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد يحيى دريد سيف6913172041008157

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة381.0المختلطة المسائية سنوني ثانويةاحيائيعمر حسن قاسم لبيب6914172041368021

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة373.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيعكلة احمد علي ساره6915172042286146

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة372.0للبنين االهلية الفراتين ثانويةاحيائيعلي صالح طالل يزن6916172041227013

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة369.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيعلي محمد اصغر علي محمد ياسر6917172041350411

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة371.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيمحمد مؤيد محمد حكم6918172051023022

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة365.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيجاسم محمود فرج يوسف6919172051366165

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة365.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيمرعي علي عامر علي6920172051011068

القانون كلية/نينوى جامعة445.0للبنين سارية اعداديةادبيمحمد شبيب محمود حارث6921171921018032

القانون كلية/نينوى جامعة384.0للبنين فايدة ثانويةادبيمحمد حسن صالح محمد6922172021098018

القانون كلية/نينوى جامعة383.0ايمن-  الخارجياتادبيحمد عواد منهل شهد6923172022401070

القانون كلية/نينوى جامعة374.0للبنين البرغلية اعداديةادبياحمد ابراهيم علي محمد6924172021114044

القانون كلية/نينوى جامعة373.0ايسر-  الخارجيونادبيموسى جميل علي عبدهللا6925172021402081

القانون كلية/نينوى جامعة367.0للبنين تمام ابي اعداديةادبيحمادي محسن بسام يوسف6926172021010030

القانون كلية/نينوى جامعة367.0للبنين االمين اعداديةادبييحيى الجبار عبد نجدت الجبار عبد6927312021009020

التمريض كلية/نينوى جامعة572.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيعزيز احمد حسين محمد6928172041009033

التمريض كلية/نينوى جامعة572.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيصباح فتحي اكريم هادي6929172041351874

التمريض كلية/نينوى جامعة568.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيجاسم سعيد احمد محسن6930172041351634

التمريض كلية/نينوى جامعة549.0للبنات حمص اعداديةاحيائيجارو خزعل ثامر رانيا6931172042302041

التمريض كلية/نينوى جامعة547.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيمرعي هاشم احمد ايناس6932172042357158

الطب كلية/الفلوجة جامعة592.0للبنات االمل اعداديةاحيائيدهيدي حماد عماد رقيه6933192042195042

الطب كلية/الفلوجة جامعة590.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائياحمد داود عالء مينا6934192042383155

الطب كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيابراهيم علي خميس عمر6935192041009214

الطب كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيصالح محمد صالح انوار6936192042383025
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الطب كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنات الروابط اعداديةاحيائيعواد عطيه حميد يمامه6937192042229124

الطب كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنات العامرية اعداديةاحيائيمرمي ضياف سفيان مسك6938102042118119

الطب كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيسلمان داود حامد مصطفى6939212041007117

الطب كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيصالح خلف محمد اوس6940212041010014

الطب كلية/الفلوجة جامعة589.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيمخلف ابراهيم اسماعيل يقين6941192042383193

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة562.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيصالح صغير عبدالفتاح هاله6942192042383181

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة561.0للبنين الخالدية اعداديةاحيائيحمادي عواد احمد بهاء6943192041007038

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة558.0للبنات الوثبة اعداديةاحيائيعبدالباري عبدالرزاق رافع امنه6944192042194011

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة551.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاحيائيصايل هللا عطا مزاحم محمد6945192041015067

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة535.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيحسني بديع نبراس نور6946192042188138

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة535.0خارجياتاحيائيرشاد محمد احمد ايمان6947192042401010

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة528.0للبنين العرفان اعداديةاحيائيحمادي عباس هيثم صهيب6948192041029016

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة524.0للبنات االمل اعداديةاحيائياجحالي نافع باسم سارة6949192042195057

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة522.0للبنين الخالدية اعداديةاحيائيمحمد عبد رياض مصطفى6950192041007156

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة522.0للبنات حديثة اعداديةاحيائيصالح احمد سعدي آالء6951192042199001

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة521.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيمحيسن علي محمد بتول6952192042384007

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة521.0المختلطة كفري ثانويةاحيائيمحيسن جعفر صادق الحق عبد6953322041040009

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة518.0للبنات النهضة اعداديةاحيائيحسن فليح خليل نورالهدى6954192042191137

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة515.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائييوسف محمد ربيع استبرق6955192042383015

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة513.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيحسين هادي حازم ضحى6956192042369253

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة513.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةاحيائيناصر عليوي حسين نعمات6957192042205027

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة511.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيعرب مجباس نوري ُرسل6958192042188051

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة510.0للبنات البيضاء الزهرة ثانويةاحيائيمحيميد عباس احمد ريام6959192042270018

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة508.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيعبيد خليل ضياء وئام6960192042226155

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة507.0للبنات حديثة اعداديةاحيائيابراهيم عبدالجليل ايسر زبيده6961192042199013

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة506.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيكاظم محسن عبد سجى6962192042369199

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة496.0المختلطة الجماهير ثانويةتطبيقيحميد رشيد احمد الغفار عبد6963182051015005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة483.0المختلطة السالم دار ثانويةتطبيقيعلي نايف سالم قيصر6964182051093017

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة477.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيعلي احمد عدنان الدين عز6965112051025030

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة474.0المختلطة السالم دار ثانويةتطبيقيمحمد جاسم ضيدان ابراهيم6966182051093003

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة469.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيعبدالجليل حميد اياد نبأ6967192052173012

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةتطبيقيخضر محمد حامد مريم6968192052202027

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة448.0المختلطة السالم دار ثانويةتطبيقيمتعب شجاع حسين يوسف6969182051093030

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة423.0للبنين االهلية الكفاءات ثانويةتطبيقيعباس احمد شريف اصيل6970132051054003
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التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة421.0للبنات الروابط اعداديةتطبيقيجاسم طه ناصر شمس6971192052229024

القانون كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنات الشموخ ثانويةادبيصالح محمد رعد نورا6972192022161028

القانون كلية/الفلوجة جامعة437.0للبنين الخلفاء ثانويةادبيعبد احمد الرحمن عبد عمر6973192021036039

القانون كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةادبيشمران محمود كامل السالم عبد6974192021343082

القانون كلية/الفلوجة جامعة399.0للبنين عنة اعداديةادبيهللا عبد رجب هللا عبد يونس6975192021021017

القانون كلية/الفلوجة جامعة395.0للبنات القبطية ماريا اعداديةادبيخلف الهادي عبد الجبار عبد فاطمه6976192022163027

القانون كلية/الفلوجة جامعة446.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيخلف ابراهيم يوسف احمد6977192041343041

القانون كلية/الفلوجة جامعة384.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةتطبيقيجاسم احمد حاتم احمد6978192051010002

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة460.0للبنين الرصافي اعداديةاحيائيحميد حسين ثامر هللا عبد6979191941012026

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة412.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيحسين سامي هللا عبد الرحمن عبد6980102041017043

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة399.0الخارجيونادبيعبد سمير عبدالرحمن سمير6981102021400055

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة382.0للبنات البطولة اعداديةادبيجاسم عباس خضر تبارك6982102022110030

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة378.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةادبيعبد نجم جبار مصطفى6983102021200147

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة375.0المسائية الخالدية ثانويةادبيسجل عوده حامد ريسان6984192021346026

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة374.0للبنين العرفان اعداديةادبيحماد تركي محمد سيف6985192021029012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة370.0للبنين حديثة اعداديةادبيابراهيم رافع عمار ياسر6986192021019037

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة370.0للبنات االمل اعداديةادبيهباري الكريم عبد علي يقين6987192022195064

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة370.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةادبيحسين ناصر هللا عبد علي6988192021070023

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة369.0للبنات االمل اعداديةادبياحمد عكاب حسين ايناس6989192022195011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة366.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةادبيعبيد خلف زعيان رسول6990192021070013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة365.0المختلطة الفرات أضواء ثانويةادبينايف سالم سعدي هاله6991192022292002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة365.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبينوري ناصر وديع العزيز عبد6992192021342080

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة361.0للبنين العرفان اعداديةادبيحديد حمادي زياد طارق6993192021029013

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة376.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيريحان صالح فالح مها6994192042369342

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة366.0للبنين الرصافي اعداديةاحيائيحميد حسين ثامر مصطفى6995192041012062

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة363.0للبنين كبيسة اعداديةتطبيقيحسين كريم حسين صهيب6996192051017012

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة597.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيكاظم عواد محمد فاطمه6997252042100243

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة597.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمنصور حسين محمد عماد ضحى6998252042100021

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة596.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيمحمد عبد علي منتظر6999252041045190

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة592.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيجابر حسن احمد حسين7000252041052019

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة592.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيفرج طاهر علي ابتهال7001242042189001

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.9للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيحبيب الحسين عبد بسيم مريم7002252042087077

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0المتميزات ثانويةاحيائيالكريم عبد قاسم هللا خير حوراء7003252042074023

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيكاظم شهيد قاسم عال7004252042096353
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الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمحمد جاسم حازم ايات7005252042170053

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنين الخيرية االهلية القاسم ثانويةاحيائيالحسين عبد الشهيد عبد عباس رضا محمد7006252041042019

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيدحام هللا عبد العباس عبد نرجس7007252042096507

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنات الزرقاء اعداديةاحيائيعلي عبد كاظم محمد اديان7008232042108001

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيناجي مصطفى احمد اسراء7009252042056019

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيكاظم مسلم عبد رعد مريم7010252042101201

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيحسين عبد عدنان رؤى7011252042101067

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيناجي هاشم صفاء نور7012252042100511

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة589.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعباس جابر كريم زهراء7013252042084363

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة588.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيمصبح شديد فيصل زهراء7014142042067063

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة586.4للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيصخيل ناجي سعد زهراء7015242042109012

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة586.0المختلطة النظامية ثانويةاحيائيعلوان محمد باسم سجاد7016212041206014

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة586.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيياس طالب احمد فاطمه7017252042086112

الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة586.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحمزه الزهره عبد محمد حسين7018252041044130

التمريض كلية/تلعفر جامعة569.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعلي صالح فيصل احمد7019172041400013

التمريض كلية/تلعفر جامعة567.0للبنين قابجي عمر ثانويةاحيائيعلي رمضان جسام انور7020172041171002

التمريض كلية/تلعفر جامعة566.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد علي حسن محمد7021172041351658

التمريض كلية/تلعفر جامعة544.0للبنات الموفقية ثانويةاحيائيقنبر ايوب احمد فاطمه7022172042269044

التمريض كلية/تلعفر جامعة542.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسين يوسف احمد نور7023172042357801

التمريض كلية/تلعفر جامعة535.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيعباس علي غانم سميه7024172042353038

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة371.0للبنين فايدة ثانويةادبيطيب اسماعيل سالم فواز7025172021098014

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة372.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيسعيد عزيز عبد هدى7026252042089131

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة371.0ايمن-  الخارجياتاحيائيجاسم عباس حبيب ندى7027172042401076

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة367.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيحميد صالح المجيد عبد زيد7028172041080041

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة363.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيخضر احمد مصطفى زياد7029172041350137

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة360.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائييوسف يونس احمد يوسف7030172041080128

والبتروكيمياويات البوليمرات قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة546.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةتطبيقييوسف كاظم حسن مؤمل7031222051266020

والبتروكيمياويات البوليمرات قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة545.0للبنين القيثارة اعداديةتطبيقيشنان حاتم امير منتظر7032222051051083

النفط وتكرير الكيميائية قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة562.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيسلطان كاظم عباس علي7033162051365144

النفط وتكرير الكيميائية قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة558.0للبنات االهلية االندلس ثانويةتطبيقيمطشر ايوب صالح همسه7034162052187012

النفط وتكرير الكيميائية قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة554.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيالواحد عبد حسن علي عباس7035162051363155

النفط وتكرير الكيميائية قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة553.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيمحمد قاسم عماد بنين7036162052184016

النفط وتكرير الكيميائية قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة551.0للبنين االهلية النخبة ثانويةتطبيقيمجيد محمد عادل سجاد7037162051126013

النفط وتكرير الكيميائية قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة548.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيعليوي حسن محمد صادق مصطفى7038222051072044
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النفط وتكرير الكيميائية قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة548.0للبنات المعقل اعداديةتطبيقيسعيد حمودي محمد هدى7039162052169067

والغاز النفط قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة588.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيلفتة محمد عالء مجتبى7040162051083106

والغاز النفط قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة588.0للبنين محفوظ حسين اعداديةتطبيقيحمزه عباس هادي حيدر7041272051027019

والغاز النفط قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة587.0للبنين االهلية االوحد ثانويةتطبيقيمحمد جاسم حسين هللا عبد7042162051499020

والغاز النفط قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة586.0للبنين االهلية الفضل ثانويةتطبيقيبناي يونس عباس كرار7043162051448016

والغاز النفط قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة574.0للبنين االهلية الفضل ثانويةتطبيقيخضير ياسين طه محمد7044162051448019

والغاز النفط قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة574.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيعبودي جبار حسن علي7045162051358126

والغاز النفط قسم/والغاز النفط هندسة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة572.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقينجم عبيد فراس علي7046162051001146

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة566.0الخارجياتاحيائيمدفون حتحوت صباح نور7047252042401163

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة548.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيالكريم عبد الغفار عبد عباس زهراء7048232042114061

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة537.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيشنه ابو حلو محمد مصطفى7049262041209223

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة534.2المتميزات االيالف ثانويةتطبيقيدهش فرهود نعيم طيبة7050162052156004

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة526.0للبنين البصرة اعداديةتطبيقيعليوي جاسم عبدالحسين سجاد7051162051007042

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة363.0للبنين وانة ثانويةاحيائيالدين محي يونس الدين فخر محمد7052172041093023

التربية كلية/الحمدانية جامعة539.0للبنين الحكمة اعداديةادبيظاهر سالم رضوان سالم7053172021009014

التربية كلية/الحمدانية جامعة519.0للبنين برطلة اعداديةادبيالكريم عبد حازم سالم نذير7054172021067040

التربية كلية/الحمدانية جامعة506.0للبنين الزهور اعداديةادبيحسين محمد نذير اسامه7055172021015001

التربية كلية/الحمدانية جامعة490.0للبنين الراية اعداديةادبيثامر زكي محمد هللا عبد7056172021025026

التربية كلية/الحمدانية جامعة489.0للبنين برطلة اعداديةادبيخالد حيدر احمد حسنين7057172021067007

التربية كلية/الحمدانية جامعة488.0للبنات المحمرة اعداديةادبيسعيد محمد الهادي عبد حوراء7058172022252006

التربية كلية/الحمدانية جامعة487.0للبنات االصمعي اعداديةادبيذنون ابراهيم فارس سارة7059172022289022

التربية كلية/الحمدانية جامعة485.0للبنين خزنة اعداديةادبياحمد محمد حازم هللا عبد7060172021066008

التربية كلية/الحمدانية جامعة482.0للبنين سفني عين اعداديةادبيرشو قاسم علي قاسم7061172021101003

التربية كلية/الحمدانية جامعة480.0للنازحات فلسطين ثانويةادبيالرزاق عبد الرحيم عبد الرزاق عبد والء7062202022164011

التربية كلية/الحمدانية جامعة478.0للنازحين المختلطة كبرتو ثانويةادبيقاسم عيدو عمر باسل7063332021063001

التربية كلية/الحمدانية جامعة478.0للبنين االمجاد اعداديةادبيهللا عبد نجم صالح مصطفى7064172021026034

التربية كلية/الحمدانية جامعة469.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبياحمد علي احمد محمد7065172021351404

التربية كلية/الحمدانية جامعة461.0للبنين النيل اعداديةادبيداؤد سالم بشار محمود7066172021027044

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0المختلطة الفتوة اعداديةادبيهللا عبد جالل جمعة صالح7067312021001014

التربية كلية/الحمدانية جامعة460.0للبنات االصمعي اعداديةادبيخلف العزبز عبد محمد ريام7068172022289018

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةادبيعلي داود علي آيه7069172022249001

التربية كلية/الحمدانية جامعة457.0للنازحين المختلطة كبرتو ثانويةادبيسليمان حجي سليمان داود7070332021063002

التربية كلية/الحمدانية جامعة452.0للبنين االمجاد اعداديةادبيعلي احمد عمر مصعب7071172021026038

التربية كلية/الحمدانية جامعة451.0للبنين شاقولي ثانويةادبيمجيد رمزي فوزي ضرغام7072172021072006
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التربية كلية/الحمدانية جامعة450.0للبنين خزنة اعداديةادبيجاسم قاسم زكريا حسن7073172021066004

التربية كلية/الحمدانية جامعة446.0للبنين المرتقى ثانويةادبيمطلك سليمان حامد احمد7074312021102001

التربية كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيعبد محمد ظاهر احمد7075172021350018

التربية كلية/الحمدانية جامعة424.0للبنين تمام ابي اعداديةادبيداود سالم زياد عماد7076172021010016

التربية كلية/الحمدانية جامعة422.0للبنين قوش قره اعداديةادبيبنوش بولص فرج ميران7077172021069028

التربية كلية/الحمدانية جامعة403.0للبنات جوارجرا ثانويةادبيعبو محمود فواز زهراء7078312022031015

التربية كلية/الحمدانية جامعة398.0للبنات الصديق ثانويةادبياحمد ياسين عمار اسماء7079312022052004

التربية كلية/الحمدانية جامعة396.0للبنين االمين الصادق اعداديةادبيحسن جعفر صادق حسين7080172021178011

التربية كلية/الحمدانية جامعة376.0للبنين الجزيرة اعداديةادبيحسين حسن حسين الفقار ذو7081172021121007

التربية كلية/الحمدانية جامعة366.0للبنين برطلة اعداديةادبيجاسم مجيد ادريس حيدر7082172021067013

التربية كلية/الحمدانية جامعة503.0للبنين وردك ثانويةاحيائيسعيد مترزا صباح ديانا7083172042073003

التربية كلية/الحمدانية جامعة500.0للبنين وردك ثانويةاحيائيعزيز علي شاكر سحر7084172042073007

التربية كلية/الحمدانية جامعة496.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةاحيائيهافنت يوسف سعيد حزنة7085332042060006

التربية كلية/الحمدانية جامعة490.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيحسام اسماعيل حجي اسماعيل7086172041059006

التربية كلية/الحمدانية جامعة459.0للبنات سفني عين اعداديةاحيائيمحمد صالح مهدي فردوس7087172042258030

التربية كلية/الحمدانية جامعة458.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيعزيز دحام نزار روعة7088172042364021

التربية كلية/الحمدانية جامعة444.0للبنين االهلية الفراتين ثانويةاحيائيقاسم عارف صهيب محمود7089172041227012

التربية كلية/الحمدانية جامعة444.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيسلطان محمود الباسط عبد منار7090172042281070

التربية كلية/الحمدانية جامعة443.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيجرجيس الحافظ عبد عامر غدق7091172042274064

التربية كلية/الحمدانية جامعة441.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيحمو علي يونس مروة7092312042081146

التربية كلية/الحمدانية جامعة437.0للبنات العرفان ثانويةاحيائيحاصود خضر حسن منار7093312042060018

التربية كلية/الحمدانية جامعة433.0للبنات سارة اعداديةاحيائيمحمد حمزه عباس شهد7094172042248036

التربية كلية/الحمدانية جامعة433.0للبنين اشور اعداديةاحيائيعزيز دحام نزار محمد7095172041147038

التربية كلية/الحمدانية جامعة432.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيبدران استقالل هشام عمر7096172041351562

التربية كلية/الحمدانية جامعة429.0للبنين انس بن مالك ثانويةاحيائيصكب كركان سعد يوسف7097122041045063

التربية كلية/الحمدانية جامعة429.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيصالح اسعيد احمد هبة7098172042357864

التربية كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين وردك ثانويةاحيائيبشير هللا عبد مشير عمار7099172041073025

التربية كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيعلي جميل مجدي سروه7100312042047114

التربية كلية/الحمدانية جامعة420.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيجاسم عالوي عدنان رواء7101192042369164

التربية كلية/الحمدانية جامعة420.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةاحيائيقطو مالو عيدو اكرم7102332041060002

التربية كلية/الحمدانية جامعة415.0للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيحسين ازغير بركات زيدان7103332041069024

التربية كلية/الحمدانية جامعة414.0للبنين مهد ثانويةاحيائيرشو خلف الياس برزان7104172041102007

التربية كلية/الحمدانية جامعة408.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائياحمد حسن يونس حسام7105172041024014

التربية كلية/الحمدانية جامعة408.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائينمر رفو مراد رويده7106332042056032
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التربية كلية/الحمدانية جامعة401.0للبنات سيوان ثانويةاحيائيصالح الدين صالح لؤي شهد7107312042038034

التربية كلية/الحمدانية جامعة394.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيخلف خيرو جالل ايمن7108332041056013

التربية كلية/الحمدانية جامعة385.0ايمن-  الخارجيوناحيائيقاسم خلف حسن فاروق7109172041400115

التربية كلية/الحمدانية جامعة382.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيهللا عبد الجبار عبد احمد محمد7110172041009030

التربية كلية/الحمدانية جامعة462.0للبنين كرمليس ثانويةتطبيقينقي محمد المحسن عبد كاظم7111172051071007

التربية كلية/الحمدانية جامعة368.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةتطبيقيمحمد راضي احمد منيف7112172051359012

التربية كلية/الحمدانية جامعة364.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحمادي علي رافع الرحمن عبد7113172051351314

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة591.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائيخلف ناهي احمد عائشة7114112042106070

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة591.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيمعيوف خليف حسين دانية7115262042120061

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة591.0للبنات فدك اعداديةاحيائيحسن جبار عباس نور7116212042156076

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة591.0للبنات الفداء اعداديةاحيائيسلمان الواحد عبد سلمان صفا7117142042100093

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة590.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيعلي صالح عامر كوثر7118142042111222

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة590.0للبنين الشباب ثانويةاحيائياحمد مير احمد يار اياد احمد7119102041023003

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة590.0للبنين النور اعداديةاحيائيحسين عبد عقيل مسلم7120122041026165

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة590.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائيعبادي جابر منخي الهدى نور7121152042044194

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة590.0للبنات جواد مصطفى ثانويةاحيائيثامر محسن غني مريم7122232042128069

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة590.0للمتميزين الشرقية الثانويةاحيائيصادق جعفر محمد حيدر7123142041046013

الطب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة589.6المتميزين ثانويةاحيائيبرهان محمد اثير جعفر7124112041010025

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة587.1للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيوحيد عبد وعد رفل7125122042109045

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة587.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيهللا عبد احمد عامر عثمان7126112041026089

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة587.0للبنات العربي الخليج ثانويةاحيائيحسين جبار محمد حوراء7127142042135015

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة587.0للبنين الفارابي اعداديةاحيائيخليل اسماعيل حلمي حسن7128112041002008

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة586.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيعلوان ابراهيم حسين نورهان7129122042020101

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة586.0المختلطة الغفران ثانويةاحيائيابراهيم مخلف سالم محمد7130102041150011

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة586.0للبنات المأمون ثانويةاحيائيعناد مرعيد جمال رقيه7131102042116019

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة585.9للبنات بغداد كلية ثانويةاحيائيعلي هاشم طالب اية7132142042129009

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة585.7للبنات الرسالة اعداديةاحيائيذياب فخري فراس امنيه7133102042115009

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة585.1المتميزين ثانويةاحيائيجبر كاظم ناصر مرتضى7134112041010122

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة585.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيالقادر عبد أسامه القادر عبد هللا عبد7135102041019081

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة585.0للبنات العزة ثانويةاحيائيسالم رحيم رياض الهدى نور7136112042060029

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة585.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيعلي الوهاب عبد عماد عمر7137102041019106

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة585.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةاحيائيحسين محمد جواد محمد حسنين علي7138122041206044

االسنان طب كلية/والصيدالنية الطبية للعلوم سينا ابن جامعة585.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيسالم الرزاق عبد ياسر الرزاق عبد7139112041018063

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة559.0الخارجياتاحيائياخليف عبد رافد مالك7140152042401116
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العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة548.0للبنين العرب شط اعداديةاحيائيعودة صدام قاسم محمد7141132041045041

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة544.0للبنات االزدهار اعداديةاحيائيطاهر علي المحسن عبد االء7142122042090003

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة538.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيحمادي ظاهر حميد أحمد7143112041032002

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة536.0للبنات المنى ثانويةاحيائيحسين محمود صبار لمى7144182042256018

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة530.0الشيعي الوقف-  للبنين الحسين سفير ثانويةاحيائيالحسن عبد طالب احمد الصادق جعفر7145252041215006

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة523.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيزناد خنجر محمد حوراء7146142042145090

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة518.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيحميد بريهي مالك مصطفى7147252041009297

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة516.0للبنات العزيزية اعداديةاحيائيمحمد حسين علي زهراء7148262042110025

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة515.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيناجي جابر حامد ضحى7149232042271505

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة514.0للبنات الزرقاء اعداديةاحيائيعبد رسن هاشم زهراء7150232042108049

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة514.0اسكيشهير-تركيا في االهلية الحياة نبع ثانويةاحيائيحسن زيدان ليث غاده7151132042227009

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة511.0المختلطة الجماهير ثانويةاحيائيسلمان محمد احمد سجاد7152182041015009

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة508.0للبنين النور اعداديةاحيائيوالي عباس علي عباس7153122041026085

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة508.0المختلطة البيطار ابن ثانويةاحيائيخضير كاظم جواد محمد7154112041167008

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة527.0للبنات السما اعداديةتطبيقيماشي الجبار عبد عباس الهدى نور7155272052083046

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة516.0للبنين الشروق اعداديةتطبيقيقاسم حسين عماد منتظر7156122051032101

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة508.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيصاحي كريم موسى علي7157282051151529

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة506.0للبنين خلدون ابن اعداديةتطبيقيخليف مشعل عبد مؤمل7158142051049020

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة504.0للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيعطير جاسم وسمي حسين7159282051016041

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة495.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيعجيل مطرود سامي صاحب7160242051200040

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة488.0للبنات دجلة اعداديةتطبيقيجودي احمد حسنين داليا7161232052107016

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة487.0للبنات الفوز اعداديةتطبيقيصالح عبد عباس هدى7162122052094117

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة498.0للبنات المصطفى ريحانة ثانويةاحيائيحمزة احمد ماجد مريم7163102042141049

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة468.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيمحمد جاسم نصيف أيثار7164222042113002

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة424.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيطارش هاشم حسين العذراء مريم7165132042070203

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة408.4للبنات اجنادين اعداديةاحيائيياسين عباس اياد نور7166102042120112

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة369.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةتطبيقيخماس علوان جعفر ضحى7167132052281019

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة363.0للبنات المسائية السماحة ثانويةتطبيقيكاظم حسين حميد زهراء7168112052215027

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة440.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيفرهود حسن ماجد علي7169272051007039

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة418.0للبنين المسائية زرارة ثانويةتطبيقيالساده عبد عزال رشيد غزوان7170272051152052

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة406.0للبنات النهار اعداديةاحيائيارخيل كاظم كريم ضحى7171112042127035

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة400.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيجبر عيدان مجيب مؤمل7172232041257185

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة366.0للبنات االخالص اعداديةتطبيقيشذر الواحد عبد عباس نسرين7173112052112037

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة588.0للبنات القائم اعداديةاحيائيخلف محمد رسمي اسماء7174192042146011
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كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة588.0للبنات الشهباء ثانويةاحيائيعبد جبار هادي هدير7175202042106081

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة586.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيصمد جمال علي ملك7176202042118144

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة586.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيمحمود حسن عيدان رانيه7177182042182038

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة585.0للبنين الخانوكة ثانويةاحيائيعثمان عواد محمد سناء7178182042065007

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة585.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةاحيائيدرويش عمر الدين نجم توار7179202042333021

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة584.0للبنات الخيام ثانويةاحيائيجاسم حميد احمد تبارك7180322042023007

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة583.3للبنات االندلس اعداديةاحيائيهللا عبد محمود سعد أماني7181172042286005

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيصالح عطيه حسين رسل7182202042154026

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيهالل يعقوب وسام عبدهللا7183172041054011

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيخضر هللا عبد احمد مريم7184202042134073

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيعواد مزهر سعدون شهد7185212042144032

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيامين محمد هللا عبد برهان رنا7186172042288106

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيعواد قدوري صالح هدى7187202042132054

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات حطين ثانويةاحيائيدغمش مطر علي اشجان7188202042133012

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةاحيائيعواد حمودي محمود شهد7189202042119049

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيرضا مردان علي عرفان سارة7190202042118084

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0كردية دراسة للبنات ركاريز سه ثانويةاحيائيكريم كول حمه الخالق عبد جوانه7191202042320009

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيحسن يونس معن يونس7192172041005088

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0المختلطة االهلية المعرفة ثانويةاحيائييونس علي عامر مريم7193312042067029

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة581.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةاحيائياحمد هللا عبد الدين نظام االء7194202042338002

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيجواد هللا عبد حاتم فاطمه7195202042144046

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيحمد عبيد حمد مروان7196172041003033

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات سارة ثانويةاحيائيصالح مهدي صالح رواء7197212042123022

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيعباس علي حسن فاطمه7198202042154062

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائيولي عزيز كامران بريهان7199202042124040

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيمحمد رحمان ثاني اسراء7200202042139007

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيحمدون فتاح محمد عبيدة7201172041007108

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة505.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيابراهيم مؤيد علي زينه7202312042063057

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة500.6االولى المتميزات ثانويةاحيائياحمد ياسين ياسر لينا7203172042233101

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين النيل اعداديةتطبيقيهللا عبد فخري نبيل علي7204172051027049

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقييوسف يحيى السالم عبد احمد7205202051030008

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة368.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيابراهيم حسن فالح اياد7206172051351128

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيجاسم زيدان فارس سجى7207172042290117

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائياحمد محمود طالب شهد7208312042047126
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الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيامين محمد مثنى همام7209172041017235

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة575.1للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيعلي محمد احمد نزار الرحمن عبد7210332041001061

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة574.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيالدين صفاء موفق احمد علي محمد7211312041063066

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيمحمود احمد سفيان سما7212172042294141

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة571.2للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيفتحي سالم ياسر القادر عبد7213172041011092

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة570.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيفاضل ميسر مثنى طيبه7214332042070060

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة570.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحيسن عبيد فواز الكريم عبد7215172041008203

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة570.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائياحمد محمد صباح سبأ7216172042298024

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة569.7للبنات االندلس اعداديةاحيائيرديني هذال نضال زينه7217172042286137

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنين المركزية كركوك اعداديةتطبيقيصادق اسود خالد عمر7218202051001052

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنات االندلس اعداديةتطبيقيهللا عبد مصطفى خليل زمزم7219172052286015

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيشكر الدين نظام عامر هللا عبد7220172051017077

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنين العبيدي اعداديةتطبيقيمحمد جاسم رديف ايوب7221192051024005

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةتطبيقيفائق صالح محمد مروان حكم7222172051020028

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة378.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةتطبيقيمختار عثمان حمزه محمد7223172051352066

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة378.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةتطبيقيحجي الياس كواش ريزان7224172051367008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة373.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمحمد عبد ياسر احمد7225172051351093

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة369.0للبنين الغربية االعداديةتطبيقيسعدي طارق زياد طارق7226172051007025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة367.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيناصر ثامر ناصر محمد7227172051028107

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة367.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيعلي محمود شاكر محمود7228172051366137

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين االهلية القمة ثانويةتطبيقيعبدهللا ناظم رياض اشرف7229172051054004

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيالواحد عبد السالم عبد ادهام غيث7230172051351488

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنين بحزاني اعداديةتطبيقيخدر كدي خيري فتيان7231172051060037

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين االهلية الفراتين ثانويةتطبيقيمحمد جاسم عمار مصطفى7232172051227012

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة379.0للبنين االهلية االوائل ثانويةتطبيقيسعيد غانم فراس سعيد7233172051186008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيخليل شاكر محمد معن هللا عبد7234172051028061

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة504.0للبنات الصفوة ثانويةاحيائيعلي حسن فائق رؤيا7235202042125014

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة531.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةتطبيقيامين هللا عبد الحكيم عبد رهان7236202052352008

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة390.0للبنين العاصفة اعداديةتطبيقياحمد جوير صبار المنعم عبد7237182051036014

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة386.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيخلف حسين حاتم فادي7238202051262068

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيحسن موسى مسعود مها7239171942330121

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة590.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةاحيائيموسى احمد بشير عمر7240332041050017

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة586.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمقصود حازم محمد حمزه7241172041008116

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة585.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيخضر الياس ميسر زينة7242172042237077
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الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة585.0ايمن-  الخارجيوناحيائياسماعيل غالب يونس محمد7243172041400149

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة584.0للبنات زينب اعداديةاحيائيحسين صادق زكي محمد اخالص7244172042285008

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة584.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيطه علي تيسير ساره7245332042070047

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيبكتش رضا علي رقيه7246172042244044

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنات االهلية الهدى ثانويةاحيائيحمد محمد نواف زبيده7247172042338022

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنات المأمون ثانويةاحيائيحلبوص علي خلف انغام7248172042317006

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيحامد الحميد عبد نوفل احمد7249172041011022

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة583.0للبنات  مؤتة اعداديةاحيائينجم يونس احمد استبرق7250172042301008

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.6االولى المتميزات ثانويةاحيائيرشيد حازم معمر ريم7251172042233055

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.4للبنين الشرقية االعداديةاحيائيحسن ابراهيم محمد علي7252172041008254

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.1للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيحسين شريف بسام رضوان7253172041350125

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيالرحمن عبد اسماعيل فريق اسماء7254172042357079

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيابراهيم نوري بدران شاهين7255172041005030

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائييونس ذنون رياض غفران7256172042288184

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيعلي عبد ضياء محمد7257172041350319

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد جاسم صالح مجول7258172041351632

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيجمعه الجبار عبد شكري سدره7259172042273050

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيسالم احمد عبد عمر7260172041350253

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين الراية اعداديةاحيائيصالح محمود محمد حسن7261172041025023

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيخليف عزيز بالل يحيى7262172041351909

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيمحمد جابر ماهر عبير7263172042231222

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنين النموذجية النصراحيائيهللا عبد خلف طوفان الرحمن عبد7264312041024075

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائيامين يونس محمد عمار نور7265172042298048

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيغزال احمد بدران ساره7266172042232077

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيمحمد غانم محمد سيف7267172041017079

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنين قوش قره اعداديةاحيائيسمعان منصور يوسف انور7268172041069005

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيفتحي امين سمير آمنه7269172042357013

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيعلي يحيى ياسين رغده7270172042252024

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات القادسية ثانويةاحيائيحسن حازم عالء هبة7271172042299076

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائييونس ذنون وعد هبه7272172042357872

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيرشيد محمد رشيد االء7273172042230007

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمجيد العزيز عبد محمد حسن7274172041008099

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيمنصور بطرس منصور اسيل7275172042247001

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيابراهيم خليل عالء امنة7276172042290023
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الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيحمود خضير حمود رحمه7277172042290068

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائيشريف ابراهيم الرحمن عبد ابراهيم7278172041012003

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي محمد غازي قتيبه7279172041351599

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحسين محمد حسين احمد7280172041351036

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0ايسر-  الخارجياتاحيائيعلي حسين ياسين سلوى7281172042403083

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيعلي زينل عقيل رحمه7282172042367010

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنات الكفاح اعداديةاحيائيداؤد اسماعيل احمد ايه7283172042283018

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيالرزاق عبد دريد ليث زينب7284312042047101

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنات اشبيلية اعداديةاحيائيعبوش صالح عبد االء7285172042297016

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة578.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيمحمود فخري عصام افنان7286172042286032

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة578.0للبنات المكرمة مكة اعداديةاحيائيصالح الدين عز احمد هاجر7287172042315118

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة578.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيفارس عوني حسين ساهره7288172042252050

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةاحيائيزكر مسيب سليمان ميسون7289332042041032

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنات حمص اعداديةاحيائيحسين الحميد عبد رافع فاطمه7290172042302084

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيالعابدين زين باقر عباس هناء7291172042252124

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائياحمد محمود ابراهيم محمد7292202041262074

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيمحمد احمد حازم زينب7293172042274045

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين الشموخ اعداديةاحيائيزغير صبيح رباح محمد7294192041053024

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيدرويش خلف صالح رمضان7295182041036029

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيعثمان حسن خضير محمود7296172041001037

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنات االهلية الشرقية زهور ثانويةاحيائيعبدهللا عدنان قصي رنا7297172042382017

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين كوثا اعداديةاحيائيعيدان سلمان الزهرة عبد محمد7298232041051144

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين الجهاد اعداديةاحيائيحويز ابراهيم فاضل محمد7299202041003094

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيهزاع اذياب موفق زبير7300172041351275

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيابراهيم خليل اسماعيل صبا7301172042232098

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة562.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيمحمد الحافظ عبد حاجم هللا عبد7302172041007097

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة558.0ايمن-  الخارجيوناحيائيسلطان علي ابراهيم احمد7303172041400005

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة546.0للنازحين المختلطة ايسيان اعداديةاحيائيخدر مجو رشو نعام7304332042064017

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة537.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسين فاروق حسن نور7305172042357808

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة532.0للبنات القوش ثانويةاحيائيحسن حسين ملحم بيريفان7306172042256003

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة529.0ايسر-  الخارجياتاحيائيوهاب عبدالجواد عبدالرزاق دعاء7307172042403054

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة525.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسلطان علي فوزي ميديا7308172042357753

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة521.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيجمعه جميل لقمان بيمان7309172042244021

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة520.0للبنات بازوايا ثانويةاحيائيموسى هادي حيدر زينب7310172042303012
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(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة518.0للبنين االخوة اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمود هبه7311172042224049

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة580.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيعلي خليل ستار عامر7312212041007060

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة578.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيطه عطا عصام لبنى7313202042282213

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيسعيد الدين صالح اميد محمد7314202041001181

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيشندح بشير محمد كوثر7315202042180102

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةاحيائيزينل عزيز نظام سوزى7316202042345064

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيعلي حسين حسن علي محمد7317172041124143

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنات صو أقار ثانويةاحيائيإسماعيل يوسف غضبان فاطمه7318202042393010

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنين الجهاد اعداديةاحيائيحمد شهاب عايد القادر عبد7319202041003059

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنين سارية اعداديةاحيائيالرحمن عبد إسماعيل فريق زكريا7320172041018068

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنات الكفاح اعداديةاحيائيسعيد طارق حمودي براء7321172042283024

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0كردية دراسة للبنات بابان ثانويةاحيائيالدين نصر عباس عبدل سازان7322202042339006

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيمحمد قادر الدين نصر سوزيار7323202042334174

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنات آشور ثانويةاحيائيعبد عيسى عمران سوسن7324182042243067

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيمحمد رشيد الدين نجم فاطمه7325202042140048

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةاحيائيعزيز سعيد سردار اشنا7326202042365005

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين الشافعي اعداديةاحيائيخلف خضر صالح زياد7327172041144037

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين الكبرى بدر اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم هللا عبد حذيفه7328202041025020

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيشبيب علي محمد سرى7329202042138065

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيحسين جاسم سمير عمر7330212041003124

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد جاسم مثنى محمد7331172041008357

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0المختلطة العرفان ثانويةاحيائيابراهيم خضير مالك آيه7332212042352001

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين وردك ثانويةاحيائيحبيب عجيل الحكيم عبد الفقار ذو7333172041073010

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.5للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد يونس حازم احمد7334172041351031

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات تلعفر اعداديةاحيائيابراهيم يوسف عيد محمد غنيمه7335172042261054

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيشبيب شهاب خليل سجى7336212042142032

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائينوري خالد عادل سوما7337202042331121

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيفاضل حمد عدنان مصطفى7338182041149060

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيمحمد قادر الدين نجم مروا7339202042334245

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيصالح جاسم موالن هاجر7340212042144053

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيمخلف حمد علي والء7341212042091186

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين الشهاب اعداديةاحيائيخلف عبد محمد برهان7342172041143011

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنات األهلية المعرفة دار ثانويةاحيائيمحمود فتحي عامر سجى7343172042262056

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين النموذجية النصراحيائيسليمان عباس فهد غيث7344312041024124
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كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيسعيد يحيى شكر مصطفى7345172041007176

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنات دجلة ثانويةاحيائييوسف شكر علي تبارك7346202042109022

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيمحمود احمد طيب وسن7347202042139121

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيحطاب حمود اركان مصطفى7348222041098186

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0المختلطة المسائية النسور ثانويةاحيائيحسن صادق احسان علي7349202041257016

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيابراهيم هاشم زياد فرح7350172042290154

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيعباس محمد رائد شهد7351172042274056

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةاحيائيامين صالح اسعد دنيا7352202042340023

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائيكريم غفور رؤوف زينب7353202042331095

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنات العامرية اعداديةاحيائيجابر عبد ثائر رشا7354102042118040

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائياحمد عباس سالم عماد7355202041048116

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةاحيائيمحمد احمد سردار احالم7356202042330002

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيخلف صالح مهدي هاله7357212042290115

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنين الحقالنية اعداديةاحيائيمحمد جاسم عالء هللا عبد7358192041020034

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنين حمد السيد اعداديةاحيائيسالم محمود خلف علي7359172041075006

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة572.0للبنات طوز اعداديةاحيائيولي بكتاش هللا عبد براء7360182042181008

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة571.1للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيابراهيم اسماعيل علي محمد رسل7361172042321028

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة571.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيفتحي هللا عبد فتحي ساره7362172042232081

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة571.0عربية دراسة- للبنين الشورجة اعداديةاحيائيوهاب امين محمد عباس محمد7363202041045019

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة571.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيمصطفى هالل داود منى7364172042232134

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة571.0للبنين عنة اعداديةاحيائيمحمد حسين علي عمر7365192041021038

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة570.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائيمحمد عثمان امير دنيا7366202042331063

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة551.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائيشريف محمد رشيد كرم ديار7367202041048062

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة550.0للبنات دمشق ثانويةاحيائيحسين علوان مجرن ساهره7368182042203041

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0الكردية الدراسة- الخارجياتاحيائيالرحمن عبد نجم الرحمن عبد هره به7369202042403005

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0كردية دراسة للبنات باخان ثانويةاحيائيمحمد رفيق اسماعيل اسيا7370202042354005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة573.0الخارجياتاحيائيسعيد رشيد خليل عائشه7371182042401031

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة566.0للبنات الفراتين ثانويةاحيائيمصطفى هللا مال احمد فاطمة7372172042267054

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة564.0للبنات آوات ثانويةاحيائيعطوان عجاج احمد سهام7373312042044017

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة559.0ايسر-  الخارجياتاحيائيطه محمود سبهان دارين7374172042403050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة558.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيخضر الياس زمان سالين7375172042244061

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة558.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيمحمود سعيد موفق ديانا7376172042290061

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنين الشرقاط اعداديةاحيائيسلمان شحاذ سلمان خالد7377182041004013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنين الرواد ثانويةاحيائيعفين عبود مؤيد زكريا7378122041024008

278 من 217 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنين االهلية اسيا ثانويةاحيائيفتحي محمود طه اسامه7379172041047004

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيعلي هللا جار سعد جنه7380172042357211

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائياسود احمد خالد احمد7381172041351037

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة556.0للبنين الزوية ثانويةاحيائيخلف سعد هللا جاد وعد7382182041017021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة556.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيسعيد الجبار عبد ليث انسام7383172042286043

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنين الواسطي اعداديةاحيائياحمد عواد سعد الحكيم عبد7384182041053031

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيمهدي فاضل عالء مريم7385112042077074

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة552.0للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيالساده عبد جفات حسين رقيه7386252042109024

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة552.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيعلوان حسين ثائر محمد7387202041262076

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة551.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد ذنون ابراهيم سعد7388172041351301

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة549.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيياسين هللا عطا محمد الحميد عبد7389172041005035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة548.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحسين احمد محسن طه7390172041002014

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة548.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيحسين ذياب ناظم محمود7391182041140024

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة547.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيابراهيم كاظم وليد حارث7392212041054031

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة546.0المختلطة الجامعة ثانويةاحيائيمحسن حمد حسن شهد7393182042277008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيعكله شامي زيدان الكاظم عبد7394262041209113

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيمعروف غني سيد هللا عبد محمد7395212041278110

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة544.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم جالل ايه7396172042237024

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحامد سعدون مؤيد زينب7397172042357426

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0ايسر-  الخارجيوناحيائيحمو عبدهللا ادريس علي7398172041402065

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنات زالة عين ثانويةاحيائيموسى حمد محمد ميعاد7399182042164035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0للبنات البتول ثانويةاحيائيقادر علي عباس سندس7400182042175035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0للبنين االرشاد اعداديةاحيائيحسن رزاق محسن علي7401282041101012

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0للبنات المربد اعداديةاحيائياحمد سلطان حكمت بتول7402172042291021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة540.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائياسود الياس كريم عبير7403172042244070

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة539.0للبنات حمص اعداديةاحيائيمحمد المنعم عبد منذر افنان7404172042302021

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة539.0للبنين حنيفة أبي اعداديةاحيائييحيى امين اكرم عيسى7405172041016040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة539.0للبنين النيل اعداديةاحيائيبدر الغني عبد غسان الدين بدر7406172041027019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة538.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةاحيائياحمد حميد عباس علي7407202041051018

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة537.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةاحيائيمشعان مرهون مصلح نبهان7408202041051036

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة536.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةاحيائيموسى االمير عبد كاصد فرح7409182042375032

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة535.0للبنين المسائية الرباط ثانويةاحيائيصالح مولود احمد مها7410202042253006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة535.0للبنين الحقالنية اعداديةاحيائيموسى شمسي غسان اواب7411192041020011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة535.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيزوبع علي روكان مكرم7412202041259322
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة535.0المختلطة الرمانة اعداديةاحيائيعايد خابور خالد ليث7413192041287008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة534.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيحسن غازي رعد عثمان7414112041156065

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة534.0للبنين الشهاب اعداديةاحيائيعلي احمد ابراهيم احمد7415172041143002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة533.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيسالم داود سالم نرجس7416152042080321

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة533.0للبنين النورين ذو ثانويةاحيائيابراهيم عطيه ابراهيم مرتضى7417112041019033

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة533.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيغافل رزيج عوده علي7418222041310134

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة531.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيخلف حمد هالل رغد7419202042250023

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة531.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيهللا عبد خلف هللا عبد نجم7420212041033118

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة531.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيالياس علي حبيب علي7421172041353041

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيالحسن عبد جعفر وحيد علي7422122041030110

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيمحمد يونس سالم محمود7423172041017198

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنين بحزاني اعداديةاحيائيصالح عجاج كتو بشار7424172041060017

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنات كوثى ثانويةاحيائيردام مياح حسين بنين7425232042305028

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة530.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةاحيائيجدوع عويد بردان احمد7426192041356002

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة529.0للبنات اشبيلية اعداديةاحيائياحمد محمود علي اخالص7427172042297009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة529.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيفاضل الدين عز هللا وعد زهراء7428172042231149

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة528.0للبنات الورود ثانويةاحيائيحميد خلف ابراهيم نهى7429182042224035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة528.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيخضر احمد مرتضى تبارك7430182042271043

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة528.0المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيعبود صالح علي نور7431242042169081

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة528.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيعلي بيات قاسم زينه7432202042140035

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنين الحمزة اعداديةاحيائيضايع وناس شاكر حيدر7433242041010058

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيموسى سالم فارس سكينه7434232042087210

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنين السالم دار اعداديةاحيائيمحمد يونس ماهر محمد7435172041023114

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيمحيسن صبيح رحيم حسنين7436242041013037

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيعبد حمدون الرزاق عبد احمد7437172041001007

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة527.0للبنين الشافعي اعداديةاحيائيغثيث رشيد عمار مؤمن7438172041144065

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة526.0المختلطة االمة حبر ثانويةاحيائيحمد عطية رعد اية7439212042357008

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة526.0للبنين االهلية االنوار اعداديةاحيائيمرهج محسن سعيد علي7440242041074054

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة525.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةاحيائيعصفور علي الواحد عبد الباسط عبد7441202041307018

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة566.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيداود الرزاق عبد طارق رحمة7442172042294078

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة562.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيمحمد مصطفى عبود اغصان7443182042182006

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة561.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيخضر احمد محمد افنان7444202042134013

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة561.0ايسر-  الخارجياتاحيائيعبد حميد معمر توبه7445172042403040

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة559.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيالرحمن عبد جمال محمد ساره7446202042140039
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الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة558.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيحسين عبدهللا يوسف نرجس7447172042371275

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة557.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيخلف هللا عبد حسن رانيه7448172042231092

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيحسين كريم محمد يوسف7449202041007065

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة553.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيعزير عيسى ابراهيم ادهم7450172041348003

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة551.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةاحيائيرحمان الدين عز لؤي أيه7451202042395010

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة551.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيعلي ياسين نكتل محسن7452172041008302

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة550.0كردية دراسة للبنات ركاريز سه ثانويةاحيائيرضا امين الكريم عبد ديارى7453202042320012

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة550.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيجدي ذياب يونس هللا عبد7454202041001130

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين الوطن اعداديةاحيائيحسين احمد نبيل حسين7455182041029008

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين الرفاعي ثانويةاحيائيجمعة احمد جمعة عمر7456322041004043

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةاحيائيمحمود شاكر محمد انسام7457172042305013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة424.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائييحيى نوري ثائر محمد7458172041020090

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيرشيد السالم عبد نوفل ايمن7459171941011063

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيخلف احميد جاسم بيداء7460171942289205

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيرشيد العزيز عبد حسان العزيز عبد7461172041008195

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين تلعفر اعداديةاحيائيهللا عبد قاسم غانم اسماعيل7462172041118012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين سارية اعداديةاحيائيهللا عبد محمود هللا جاد احمد7463172041018006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنات وانه ثانويةاحيائيعمر علي يونس شيماء7464172042278015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيقاسم ياسين كفاح ايمن7465172041028037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيابراهيم عزيز عمر هللا عبد7466172041028114

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين الدراويش ثانويةاحيائيعرب علي محرم عباس7467172041169010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين بعويزة ثانويةاحيائيجواد علي هاني محمد7468172041083051

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائييحيى نوري محمد زياد محمد7469172041008331

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين الشافعي اعداديةاحيائيابراهيم رشيد عامر زكريا7470172041144036

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيمحمد الحميد عبد محمد محمود7471172041017201

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين تلعفر اعداديةاحيائيخضر هللا عبد علي حسن7472172041118020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيخليل هاشم بشار هاشم7473172041011213

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائيكرم ميكائيل حيدر حسين7474172041020037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةاحيائيمجيد يوسف زيدان وسام7475332041058009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين قوش قره اعداديةاحيائيايوب مجيد عبد محمد7476172041069028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين تلعفر اعداديةاحيائياحمد عزيز احمد الرحمن عبد7477172041118038

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائيشيت الدين شمس مروان محمود7478172041024058

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيخلف شرو درويش ديمه7479172042348026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائياحمد حمزه فتحي سيف7480172041350153
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائينجم سهيل فاضل عيسى7481212041272201

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيسيتو احمد حسن منار7482172042251137

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيعلي عباس محمد بسمه7483172042232031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائياحمد ذنون محمد يوسف7484172041350426

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيمحمد فاروق فيصل فاطمه7485172042357669

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين برطلة اعداديةاحيائيرضا قاسم يحيى احمد7486172041067004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0ايسر-  الخارجيوناحيائيخضر الشيخ علي حسن انمار7487172041402017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين النيل اعداديةاحيائيسليمان داؤد صبحي داؤد7488172041027027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيهللا عبد حسن احمد نجاح7489172042357770

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات بعويزة ثانويةاحيائيذنون يونس محمد فارس هدى7490172042265030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات االهلية الشرقية زهور ثانويةاحيائيجاسم احمد عمر زينب7491172042382021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسعيد نوري وعد رحمه7492172042357334

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين قوش قره اعداديةاحيائيموسى هللا عبد ابراهيم خليل7493172041069011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيخدر الياس كريم فرهاد7494172041367039

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائياحمد حاتم بسمان محمد7495172041017170

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيمحمد طه محمد ميساء7496172042357754

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمصطفى عباس حسين علي7497172041351479

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0ايسر-  الخارجيوناحيائيمحمد طاهر فارس محمد7498172041402100

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيقدوري عبد سالم شهد7499172042371189

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعبد هلوش حسين علي7500172041351482

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين االهلية المستقبل أجيال ثانويةاحيائيخضر ذنون حسن محمد7501172041228040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين القيارة اعداديةتطبيقيجاسم اخضير محمود ابراهيم7502171951042002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنات حمص اعداديةتطبيقيهللا مال حمدي فيصل انفال7503172052302003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيفتحي محمود شاكر مصطفى7504172051351689

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات الكفاح اعداديةتطبيقيجاسم هللا عبد احمد رنا7505172052283002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين خزنة اعداديةتطبيقيهللا عبد احمد حسين امير7506172051066002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيعلي محمد هللا عبد علي7507172051350207

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيابراهيم سعيد نبيل سعد7508202051262037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقيهللا عبد هاشم خالد أيمن7509172051008003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقييونس محمد كمال ابراهيم7510172051351009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين تلعفر اعداديةتطبيقيعزيز جميل محمد محسن مصطفى7511172051118028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةتطبيقينزال احمد سالم ابراهيم7512172051012002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين تلكيف  اعداديةتطبيقيمحمد يونس غزوان هللا عبد7513172051084015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيداؤد علي حسين علي7514172051351406
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية العياضية ثانويةتطبيقيحميد شعيب سالم محمد7515172051361007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين النيل اعداديةتطبيقيعلي اسماعيل دريد اسماعيل7516172051027014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقيهللا عبد القادر عبد واثق ابراهيم7517172051008007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيخلف محمد رجب علي7518172051366092

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيعلي متعب عاشور فيان7519172052357182

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0المختلطة الرمانة اعداديةتطبيقيصالح محمد عبيد خالد7520192051287003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةتطبيقيبكر جرجيس الحافظ عبد خطاب7521332051070010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين البخاري اعداديةتطبيقيعلي خلف محمود معتز7522192051106027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية المنار ثانويةتطبيقياسماعيل سلمان احمد عقيل7523172051364011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيجرجيس ابراهيم طه صفوان7524172051351283

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيحمادي محمود فارس محمد7525172051350289

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقياحمد اسعد عصام مصطفى7526172051028119

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيياسين محمد سالم احمد7527172051350016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين النيل اعداديةتطبيقييونس عبد علي حيدر7528172051027025

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةتطبيقيعباس مجيد هللا عبد ياسين7529332051050008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيالحميد عبد احمد مروان محمد7530172051350296

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةتطبيقيهللا عبد سعيد محمد يوسف نوزت7531172051352082

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنات المكرمة مكة اعداديةتطبيقيمحمد علي محمد عمار رسل7532172052315013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيمحمد إبراهيم يونس بشار7533172051400009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيامين زكي فارس صفا7534172052290034

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةتطبيقيذنون فخري موفق مصطفى7535172051020077

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين النيل اعداديةتطبيقياحمد محمود مثنى مصطفى7536172051027073

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحمه صالح سالم يوسف7537172051351778

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0المختلطة االهلية النا ثانويةتطبيقيمحمود مقداد علي فراس7538312051063025

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين األهلية العراق ثانويةتطبيقينجم حموشي نبيل ايهاب7539172051013001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة445.0المختلطة الغيث ثانويةاحيائيذعذاع مجيد لطيف هللا عبد7540212041247008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات كرميان ثانويةاحيائيمحمد صائب محمد زينب7541321942020040

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيغفور مصطفى حسين ضيف7542182041354050

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0الكرديه الدراسه-  الخارجيوناحيائيعمر محمد حسن محمد7543202041402007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات منوليا اعداديةاحيائيمحمد جالل رعد فاطمه7544202042120034

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيقاسم خورشيد اكبر محمود7545182041354131

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائيخلف صالح محمود خليل7546202041048061

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيفدعوس منشد ابراهيم الحكم7547202041262017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةتطبيقيرشيد الدين نور سمير ابراهيم7548202051391001
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الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيهللا عبد نزال سليم بيداء7549202042250013

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة453.0للبنات النور ثانويةاحيائيجمعه سبتي جمعه سميه7550182042238025

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية الجرناف ثانويةاحيائيمحمود نهر مذري بسام7551182041329007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات صفية اعداديةادبيجميل مجرن علي فرقان7552142022075197

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيمالو حامد خضير احمد7553172021366005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين قوش قره اعداديةادبيالجبار عبد كريم حازم مزاحم7554172021069027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين الراية اعداديةادبيبشير محمد شاكر الكريم عبد محمود7555172021025052

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيمحمد رمضان احمد عالء7556172021351290

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين الخير دجلة ثانويةادبيحاتم نجم احمد علي7557132021038035

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات  مؤتة اعداديةادبيإسماعيل احمد صالح محمد مريم7558172022301027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنات سومر اعداديةادبيمحمد رمضان يوسف مريم7559172022314020

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0ايمن-  الخارجيونادبيعبدالقادر عدنان صخر يحيى7560172021400238

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيعزيز حسين شمو صوفين7561332042056059

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيشحاذة علي احمد اميرة7562172042304005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيمرعي غانم احمد منار7563172042289138

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيفارس جاسم عقيل هللا عبد7564332041001065

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيشهاب يونس عمار عمر7565172041351545

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيبهار الصمد عبد بهاء نهاد7566312042047199

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةتطبيقيحسن الياس هشام محمد7567172051012064

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيهللا عبد هللا خير رضوان وسام7568172051351755

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيطه ياسين مؤيد اسيد7569172021351078

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0ايسر-  الخارجيونادبيقاسم فارس اسماعيل عدي7570172021402083

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيحسن عبد محمد كرار7571172021350157

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية المحلبية ثانويةادبيحماده محمد الستار عبد احمد7572172021365001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةادبيعلي نقي يحيى احمد7573172021358006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبييونس ذنون سالم عمر7574172021351330

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةادبيمحمد حامد خطاب عبيده7575172021020020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيهللا عبد عادل محمد مصطفى7576172021350215

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيابراهيم خليل وليد ظفر7577172022357173

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيهللا عبد محمد سعد تقى7578332042070021

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيهللا عبد عبد سعدي حنان7579172042364012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيعزيز جلود الكريم عبد ضحى7580332042070059

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيفرحان كمر حسن احمد7581172041351034

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيجاسم طه الرحيم عبد مصطفى7582172041351805
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0للبنات الحريري ثانويةادبيجدوع كاظم ابراهيم رقيه7583211922144005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0تركماني-  للبنات المسائية المسرة ثانويةادبيمحمد ابراهيم سمير كونل7584202022396002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات الهدى اعداديةادبيمظلوم كامل صباح رؤيا7585202022117016

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات الواسطي اعداديةادبيكاظم سالم سعدون سجى7586202022102022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنات جوارجرا ثانويةادبيهالل مسير سعد سفانه7587312022031022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0الخارجيونادبيحسين مهدي طلب جشعم7588202021400070

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0المختلطة االنتصار ثانويةادبيحمد شهاب وكاع علي7589202021234016

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيخلف معيوف صالح محمد7590202021261086

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيخان مامة كريم أياد احمد7591202021259013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين  الرواد اعداديهادبيحاضر شالل حامد احمد7592202021022004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيرشيد امين بشتيوان محمد7593202021313051

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيمحمد جاسم محمود عمر7594202021009065

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين السياب اعداديةادبيحسين شنان صالح مصطفى7595202021078105

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائياحمد مصطفى كامران مريم7596202042144059

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للنازحات باغداكول ثانويةاحيائيرشيد جليل الدين عماد عبير7597202042162019

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةادبيحمد خلف محمد احمد7598201921016011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة367.0للبنين العباسي اعداديةادبيصالح مولود جاسم محمد7599201921020061

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيمحمود امين الرحمن عبد محمود7600182021343063

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيجاسم علي احمد حمزة7601182021082019

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيصبيح عشوي فليح سيف7602182021347040

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة545.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيصدام رشيد احمد محمد7603212041010085

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات النور ثانويةاحيائيمحمد جاسم كريم فاطمه7604182042238033

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين سومر ثانويةاحيائيخضير هللا عبد احمد حارث7605182041079008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيمصطفى حبيب منير محمد7606182041151071

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمحمد جاسم فخري هيفاء7607182042276044

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات المسائية سامراء ثانويةاحيائيحميد جاسم محمد علياء7608182042374072

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيطاهر عادل علي محمد7609182051029022

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيصالح شكر قيس منهل7610182051005036

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين الخطيب اعداديةتطبيقيحمد حميد ابراهيم حميد7611182051002025

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيحمزه جابر هاتف حوراء7612271942056109

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيراهي تالي نظير رضا7613272041001134

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحمد حميد ساجد زهراء7614242042114122

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيغافل علي عمار ندى7615252042096503

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيمحسن عباس حيدر نور7616252042089124
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الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيفهد حسن اسماعيل الزهراء نور7617252042100473

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيهللا عبد حسين حيدر سرى7618222042162115

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيحسن سالم احمد تقى7619242042106041

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائينصيف عمران عالوي زينب7620232042115096

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيصاحب حسن احمد رانيا7621252042062369

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةاحيائيجادر عباس محمد رقيه7622272042065047

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586.0للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيسحاب محمد عبد زهراء7623272042093052

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيغالب دعلج رحمن معتز7624162041394018

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة586.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيالحسين عبد علي خالد آيه7625242042123009

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنين الغدير اعداديةاحيائيجاسم مهدي مظفر احمد7626242041071008

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنات الشافعية اعداديةاحيائيحسين حمادي مرتضى زينب7627242042111069

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0الخارجيوناحيائيحسين هاشم حسن المؤمنين أمير7628242041400001

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0للبنات الخالدات اعداديةاحيائيجبر يحيى علي زهراء7629272042067042

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعباس جابر عدنان رقيه7630232042109061

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيهاشم هللا مال حيدر اطياف7631232042087015

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيحسين جاسم محمد هاجر7632252042101229

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنات الصباح اعداديةاحيائيكريم جواد حيدر ابرار7633252042064005

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيغزاي الزهره عبد عزيز الهدى نور7634252042084714

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعلي مكي ثابت مجتبى7635252041031532

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائييونس عيسى نبيل غاده7636252042100069

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجعفر صادق محمد مريم7637252042100372

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيرسن جفات كاين حسن7638252041045039

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0اللبنات االهلية الحريري ثانويةاحيائيمجيد حياوي رياض تبارك7639222042185020

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةاحيائيهاشم الجبار عبد عالء ذر ابو7640232041287003

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعبد عبيس علي زينب7641232042088258

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنات االهلية المنار اعداديةاحيائيكاني رشيد محمد فرقان7642252042058034

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات الصباح اعداديةاحيائيمحمد منعم مجبل رانيا7643252042064028

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنين الصدرين اعداديةاحيائيبصل هادي رحيم امير7644242041005021

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات العشار اعداديةاحيائيبشاره نعيمه االئمه عبد الهدى نور7645162042228119

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمجيد حبيب حسين كرار7646252041044350

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي عباس حيدر أيمان7647252042062032

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيعبد رحم جاسم الهدى نور7648242042130137

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيكامل االمير عبد وسام منتظر محمد7649252041045163

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0المختلطة كفري ثانويةاحيائيمحيسن جعفر طارق زياد7650322041040005
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الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيصالح حسن حسين رقيه7651252042062427

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيكريم رزاق رياض حسين7652252041151043

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيمحمد علي حسين منتظر7653222041002363

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيفاخر غانم صادق الهدى نور7654272042056431

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيابراهيم غثوان ثعبان ميساء7655252042108246

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنين االمام اعداديةاحيائيابراهيم خليل علي حسين7656232041013017

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيصالح مهدي ميثم مريم7657162042196043

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0المختلطة المسائية النسور ثانويةاحيائيجالل مشير محمد علي7658202041257019

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيسلمان داود سلمان حسن7659162051047027

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيكريم محسن كامل بنين7660242052220045

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيحمود جمعة حمزة وليد7661162051364164

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيالرزاق عبد فيصل ثائر حمزه7662252051044044

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقينادر فرحان علي المجتبى7663162051355031

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة479.0للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيعبود شعبان سجاد زينب7664252042053062

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة470.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيجواد هادي فوزي مالك7665252041044366

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيحميد جبار ناظم زيد7666232041005052

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة542.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيحسين عكاب حميد علي7667222041002195

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيجاسم علي عباس منتظر7668232041006184

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيحسن محمد عزي علي محمد7669272041001288

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيعلي عبد سعيد الحسين عبد مريم7670252042101202

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة529.0المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيالسادة عبد خضير هادي يوسف7671242041169058

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0للبنين العراق اعداديةاحيائيعبد طاهر كامل منتظر7672242041024019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين المعقل اعداديةتطبيقيمكشف محمد علي حسين7673161951019045

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيحسين الرضا عبد علي سجى7674162052381084

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين االعالم اعداديةتطبيقيفياض حسين حيدر كرار7675162051045047

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنات االمامة اعداديةتطبيقيحمزه جبير يوسف زهراء7676272052062015

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيمهدي االمام عبد حيدر كرار7677162051047116

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيعطيوي مزعل عثمان علي7678162051353114

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيعلي ابراهيم محمد همام7679172051028132

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0المختلطة سبأ اعداديةاحيائيمحمد سعدون احمد محمد7680232041191020

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيمحمود شكر عماد محمد7681102041019127

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين الصديق ثانويةاحيائيعاصي خضير عزيز الرحمن عبد7682232041027025

 والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيكرز احمد عالء زهراء7683122042105074

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيجياد جبر ياسين زينب7684272042053042
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بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنين الرجيبة اعداديةاحيائينعمه حسون محمود حيدر7685272041020026

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة576.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحسين شاكر حسين زهراء7686252042084311

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيمسلم عبد يوسف ثائر نبأ7687252042070195

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة569.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيابراهيم حسن عادل زهراء7688272042161041

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة562.0للبنات االفاق ثانويةاحيائيناهي جواد قاسم براء7689232042144009

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة561.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيجاسم حسين سالم ريام7690232042140032

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة560.1للبنين االولى المتميزين ثانويةاحيائياحمد العزيز عبد الخالق عبد السالم عبد7691172041022052

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيشنباره سرحان ناظم بنين7692232042087069

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيداود هاشم عماد حسين7693252041150108

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيالحسين عبد خالد زيد زهراء7694232042088196

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة556.0للبنين االهلية القلم ثانويةاحيائيعلي مجيد محمد إبراهيم7695202041049001

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة556.0للبنات النجوم ثانويةاحيائيجياد محسن عالء يقين7696232042130075

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة556.0للبنات المدحتية اعداديةاحيائيسعد باقر محمد زهراء7697232042090093

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنات كوثى ثانويةاحيائيزغير عطيوي محمد طوعه7698232042305100

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيرشيد حميد رشيد علي7699272041010113

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيحمود جبار محمد ايات7700252042101027

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0للبنين البيان اعداديةاحيائيهللا عبد حسن هيثم حسن7701232041014031

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة532.0للبنات الجنائن ثانويةاحيائيجهاد فاهم فالح حوراء7702232042102018

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0للبنات الرفاه ثانويةاحيائيمحمد مزهر شاكر فاطمه7703272042080044

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنات الروضتين اعداديةاحيائيجبر الرضا عبد هاني حنين7704272042064041

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيكاظم يحيى سعيد تبارك7705252042089025

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد شهيد رسول احمد7706252041031025

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيترف الكاظم عبد بهاء غفران7707252042100100

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجاسب كاطع علي زينب7708252042062718

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0للبنات غزة ثانويةاحيائيجاسم حسن جودي نرجس7709242042097038

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعبد كاظم جواد حيدر7710252041031211

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0للبنات االهلية السالم رواد ثانويةاحيائيحاتم محمد مهيب براء7711252042196004

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحمزه عطيوي كريم فاطمه7712252042084582

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيهادي صاحب انوار حسين7713252041031149

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيفليح عزيز فليح زهراء7714252042056146

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0الخارجياتاحيائيكضكاض عبد هاشم زهراء7715272042401079

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.2للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيصكر محان احمد فاطمه7716252042108196

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيحسن محمد المحمد عبد الرزاق عبد مريم7717272042061062

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيكاظم مطرود حسون شروق7718242042220516
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الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعمران ناجي جواد رسل7719252042095036

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيخنياب حمود كفاح مهتدى7720252041031802

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةاحيائيعيار محمد صبري فاطمه7721252042076042

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيحسن عزيز واثق آيات7722252042101008

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيليلو داخل علي براء7723242042119019

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعبد كامل علي حوراء7724252042059276

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0المختلطة علي بن زيد اعداديةاحيائيغانم خيري جعفر الكبرى خديجة7725252042113008

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات االهلية السالم رواد ثانويةاحيائيعباس كريم قاسم فرقان7726252042196027

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيعلي محمد مرزه حسين تقى7727252042056079

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسين رشيد الزهره عبد ايات7728232042271072

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنين الحرمين بين ثانويةاحيائيخنجر خماط عزيز حمزه7729252041046020

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيعلي خضير محمد اسماء7730232042119008

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات النور اعداديةاحيائيمتعب كاظم علي فاطمه7731242042095118

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيناصر عليوي حسين كرار7732252041031500

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيعباس نعمه باسم غدير7733252042053085

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.7أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسين فاضل حسن شفق7734252042062834

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيهادي حواس قاسم فرقان7735272042161071

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيغافل هبان حميد جعفر7736242041017013

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيداغر سهيل رزاق زهراء7737232042109079

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيالرضا عبد سليم حسين أسيل7738232042088001

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيجبر مدلول كريم هللا عبد7739252041009149

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيخشان هادي نواف احمد7740252041031050

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيحمود كامل خالد اية7741242042119016

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات النهضة ثانويةاحيائيعودة عباس عوض هدى7742222042147081

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنين الطبري اعداديةاحيائيحسون تاغي وناس سيف7743232041061038

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيدهش شعالن ابراهيم اوراد7744232042271059

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات عدن ثانويةاحيائيسرحان هندي نعمه زينب7745232042076055

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعبد احمد ماجد نرجس7746252042096508

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلوان شراد محمد نبأ7747252042100429

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيدخيل نور عبد خالد شهد7748242042096115

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةاحيائيعبد زيد عبد رعد زهراء7749242042142025

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحظي مجبل قاسم الرباب7750232042142016

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائياالمير عبد حسن وميض نور7751232042088503

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيمنهل رشيد محمد هبه7752112042067162
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الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيطلفاح راضي ناطق حسن7753262041011036

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيشوان صاحب عمار طيبه7754252042100040

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحمزه زباله سالم مرتضى7755252041031714

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيجبر نعمه جمال محمد7756252041207095

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيمسلب هادي صالح محمد7757252041001256

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيناطور عويز نعمه زهراء7758242042104082

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائينايف نعمان محمد علي7759232041017106

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيكاظم مهدي االمير عبد زهراء7760252042193080

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيلفته مزهر علي زينب7761232042120125

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةاحيائيعبود جبار خالد آيات7762242042167001

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائينعمه جبار ناجي محمد7763252041044437

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات السنية اعداديةاحيائيسلمان عزيز رسول حوراء7764242042102087

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعبيس زيد عبد حسين علي7765252041031396

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيالحسين عبد معطي حسين سرور7766252042084457

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةاحيائيعباس علي حيدر فاطمه7767272042095113

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيجبار نعمه رياض شمس7768252042084470

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيسرحان شعالن عادل رقيه7769252042062441

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيعيفان الهادي عبد عباس فاطمة7770262042074095

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيبسيوني حسني مدحت نورهان7771272042160402

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيفضاله متعب محمد تبارك7772252042071011

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.1للمتميزات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيمجيلد مطلب حسن آمنه7773242042109001

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيخاجي عباس فاضل نهى7774252042084703

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيجلود محسن مهدي أنتظار7775222042153033

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيعبد مشكور حامد فتاح7776272041014178

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنين الفتح اعداديةاحيائيراضي نوري احمد منتظر7777272041011123

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيفضيل محمد ناجي محمد7778232041067110

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيعبود الرضا عبد علي زينب7779222042393058

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنين الشامية اعداديةاحيائيدحام حسين فاضل علي7780242041015092

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيعبد نايل قاسم غفران7781242042093132

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0للبنات الكفاح ثانويةاحيائيمجدس نايف حامد زهراء7782232042113034

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمسلم جواد عادل رقيه7783252042062440

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيسحيور لفته عائد نورس7784252042100539

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيجاسم عنين عباس حيدر7785252041031222

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0المختلطة الحسينية ثانويةاحيائيذرب عباس قحطان براء7786232042187006
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المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيعبادي خلخال منذر غسق7787232042153129

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيكاظم جواد صادق تبارك7788272042056100

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات التميزاالهلية ثانويةاحيائيحسين جري قديم اية7789222042421012

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة542.0للبنات النور اعداديةاحيائيرباط جويد فياض دعاء7790222042156083

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة541.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيمحسن حسن عالء حسين7791222041098046

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنات البيان اعداديةاحيائيحسن حياوي عالوي سقا7792102042096044

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيزغيرون عبدهللا غانم طيبه7793222042103195

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة539.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيمتاني حيال الرضا عبد ابراهيم7794162041139001

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيعبيد جميل صباح نبأ7795252042097197

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيكاظم شالل خلف زهرة7796222042437012

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحسن زورة حسين علي7797222041003205

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيكاظم محمد علي منتظر7798232041251489

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0المختلطة الفجر اعداديةاحيائيعوده عبد فاضل غيث7799232041173116

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائيعبيد كامل علي تبارك7800232042115037

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنات النور اعداديةاحيائيبايون هشام قيس زينب7801242042095093

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0للبنين التآخي اعداديةاحيائيجاسم سالم حسين حسن7802242041029012

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0المختلطة تبارك ثانويةاحيائيهدوان حمزه باسم جعفر7803242041164005

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنين الرافدين ثانويةاحيائيأنبيت كاظم جميل ايمن7804242041034007

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة542.0للبنين غماس اعداديةاحيائيمحمد جاسم عامر ناظم7805242041016127

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة541.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيكشاش كاظم عدنان مصطفى7806242041027273

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيحسون عظيم حاكم بنين7807242042121046

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحمزة راضي االمير عبد زينب7808232042271377

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة539.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيصالح جواد احمد هديل7809242042120300

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيخليبص عباس محمد دعاء7810242042110028

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيطاهر كريم منصور فاطمه7811242042080102

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة541.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةاحيائيمهدي محمد فراس محمد7812242041031031

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة535.0للبنين الحمزة اعداديةاحيائيحيوان وهيب حاكم علي7813242041010088

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة535.0للبنين الثقلين اعداديةاحيائيمسير جاسم يوسف محمد7814242041030026

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة534.0للبنين الشامية اعداديةاحيائيصبر نعيم مجيد محسن7815242041015103

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة533.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيخطار كاظم نجاح مرتضى7816242041001279

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة533.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيعمران جواد نعمه ايمان7817242042122019

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيغانم عدنان فالح ايات7818242042120024

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيمغير فرعون كامل بنين7819242042122028

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة524.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيعريبي جهود فاضل زنيب7820242042121103
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التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة522.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيالكاظم عبد جواد الحسين عبد نور7821252042059843

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة521.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيدخن ديوان عبادي سجى7822272042052111

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة520.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيحنتوش غزال طاهر رقيه7823232042077050

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيلطيف زامل االمير عبد نبأ7824242042139135

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة519.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعبيدان قوجان حسن زهراء7825252042095050

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنات االندلس ثانويةاحيائياسكندر حميد فاضل فاطمه7826292042053093

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنين المؤاخاة اعداديةاحيائيذياب كاظم فيصل ياسر7827272041037041

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيعداي صادق وليد زهراء7828242042114139

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة562.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيحسوني هللا عبد عماد بنين7829292042052063

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيكاظم الحميد عبد اسعد تبارك7830242042120048

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيحمادي رويضي حمادي بلسم7831292042051036

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيعبد نجم الزهره عبد مريم7832242042093155

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنات الصفوه ثانويةاحيائيالزهره عبد سعيد حيدر فاطمة7833242042126029

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0للبنين الجهاد ثانويةاحيائيحسن حاشوش الزهره عبد محمد7834242041032014

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين الحرمين بين ثانويةاحيائيسلمان عبود حاجم علي7835252041046036

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيمنشد عباس حسين رقية7836222042143122

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيجبر حزام نايف مالك7837162042259057

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0للبنين السالم اعداديةاحيائيرشيد صبيح لؤي مصطفى7838222041013136

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0الخارجياتاحيائيحسن علي فارس هنادي7839242042401082

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة542.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيناصر داخل قاسم افراح7840222042103013

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة539.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيجويد سعيد عدنان رسل7841242042134069

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعجيمي علي عادل زينب7842222042323413

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة537.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيمخيف عبد عنجور اسماء7843242042110001

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة530.0المختلطة حيان ابن اعداديةاحيائيحمد عفن داخل حسين7844292041100025

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0الخارجيوناحيائيخزي كاظم عبدالخضر احمد7845252041400011

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةاحيائيحميد بناي حسين زيد7846252041122057

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيمني مسلم عبد حسين كاظم7847242041017055

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيكاظم عبد علي فاطمه7848242042100124

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنات االهلية إسماعيل الكريم عبد الشهيد ثانويةاحيائيعزيز حميد صاحب الندى قطر7849222042434013

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة517.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيهالسه موازي هللا عبد فاطمه7850292042053091

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة516.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيجيثوم داخل حسن بنين7851242042134033

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة515.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيحمادي صالح عباس فاطمه7852292042057217

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة511.0للبنات النور اعداديةاحيائيدعبول حمود الرزاق عبد زهراء7853222042156134

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة507.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيخزيوي راهي رعيد رشا7854292042055027
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الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة561.0للبنات الرقيم ثانويةاحيائيفرهود اسكندر محمد زينب7855272042054043

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيكريم علي عقيل هدى7856232042117194

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0للبنين قار ذي ثانويةاحيائيحبيب كاظم عباس علي7857232041024042

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة556.0للبنين محفوظ حسين اعداديةاحيائيموزان عاشور بشير علي7858272041027047

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة556.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيخضير عبيد محمد مريم7859232042093158

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيحميد حبيب شالل مهدي7860212041003176

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيكريم جابر قاسم محمد7861272041014227

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيمحمد رحيم رافد علي7862232041251286

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيعبيس كطوف مصعب محمد7863232041017150

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيحمود كاظم رشيد بنين7864232042124020

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيحسن هاشم نوري الهدى نور7865252042059826

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة584.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيفليح جابر ستار عباس7866252041044227

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة576.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةاحيائيجالب حلبوص حسين طيبه7867242042167020

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة573.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيجالب حسن حيدر مرتضى7868252041031711

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحسين محمد علي عوض علي قاسم احمد7869252041001014

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة565.0للبنين الزيتون اعداديةاحيائيمطر جبار قاسم سجاد7870242041036074

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيمهدي عبد مسافر دعاء7871292042057091

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيعلي حسن علي كرم علي بيوند احمد7872252041001002

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة561.0للبنين االهلية النجوم ثانويةاحيائيجاسم جبر تيمول حيدر7873252041019005

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة561.0للبنات الميقات  اعداديةاحيائيجفات هاشم نعيم سجى7874162042194035

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0للبنين المسائية البدير ثانويةاحيائيشيال جبار موسى سجاد7875242041209014

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعبد دوهان وسام ساره7876252042062788

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعبود سالم علي عبد نورس7877252042084738

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيحسين علي حسين زهراء7878252042059374

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيعلي عبد فاضل اسامه رضا محمد7879252041007316

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمهدي صاحب كريم تبارك7880232042271145

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0للبنات االشراق ثانويةاحيائيغياض غالي حسين أسماء7881252042195001

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيمغير جواد عباس زينب7882272042160428

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين العزة اعداديةاحيائيلوكي الرضا عبد عواد حيدر7883252041016020

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالحسن عبد علي محمد يوسف مريم7884252042096469

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيغازي فيصل علي مالك7885232042088449

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيالمطلب عبد الرزاق عبد أحمد آيات7886242042108001

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيغني كاظم حمودي يوسف7887252041031843

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات االهلية المرتضى ثانويةاحيائيشعالن زيد عبد علي أبرار7888252042110001
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النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيجابر حياوي حيدر علي7889252041008141

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحمد حمزه خميس زهراء7890252042170285

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيسعيد مهدي امجد زينب7891252042108129

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيكاظم صالح سلمان عباس7892272041154088

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيشبيب حبيب علي محمد7893232041002241

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات المناذرة اعداديةاحيائيمسير سعد رعد زهراء7894232042078046

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعلوان الزهره عبد عقيل حيدر7895232041251155

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيعلي محمد نوري حسن محمد غيث7896272041154128

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0الخارجياتاحيائيعلوان عبدعلي ستار اثمار7897232042401001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنين البيان اعداديةاحيائيحبيب عبيد ابراهيم محمد7898232041014095

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيجاسم عطية عواد اسعد7899232041252018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيساجت سيد هاشم حسين7900282051151238

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الكفل اعداديةتطبيقيحسين حمزه تركي امير7901232051032002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيخلف علي عبد كريم منتظر7902232051251369

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة302.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيالحسين عبد رشيد الكريم عبد مهيمن7903232051007101

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيساجت عباس ربيع مصطفى7904242041076119

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمحمد حسين علي رقية7905232042271262

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةاحيائيجبار فاضل ادريس وصال7906252042076058

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيعبود سلمان رشاد الحسن نور7907252041012225

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيمحمد الحسين عبد رشيد باقر محمد7908252041209038

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيمحمد بالش رائد زهراء7909252042056134

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيعبد كاظم مهدي زيد7910252041209021

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات واسط اعداديةاحيائيغازي اليمه عبد جميل فاطمه7911252042066053

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيجبر هللا عبد حمزه ارشد7912252041150022

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيمحمد جاسم تكليف انمار7913252041150046

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةاحيائيحسين جابر المطلب عبد عذراء7914252042085016

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0الخارجياتاحيائيمحمد حسين علي زهراء7915252042401086

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات الصدر امنة اعداديهاحيائيشعشاع شمران كريم سيوف7916252042082031

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيحسن عبيس خضير عباس7917252041014078

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيكاظم الشهيد عبد حيدر علي محمد7918252041008214

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين غماس اعداديةاحيائيعبد مالك عدنان حسين7919242041016026

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيعايز زيد عبد اسماعيل حيدر7920252051150072

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0الخارجيونتطبيقيعباس فاضل الكريم عبد قاسم7921162051400249

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين أحمدالوائلي الشيخ اعداديةتطبيقيثجيل شذر عثمان محمد7922271951015075
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كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيجعيته طنيش تركي سجاد7923272051013052

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةتطبيقيشنين محمد حيدر محمد7924272051045084

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيجميل نعيم تحسين سيف7925282051151359

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمحمد جابر االمير عبد زينب7926242042220427

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيعبود مهدي فالح إبراهيم7927242041207002

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الشعلة اعداديةتطبيقيرحم مهدي خالد حسين7928242051012012

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0المختلطة الدوحة ثانويةاحيائيشخير درويش حمزة محمد7929232041176017

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيهديمه زغير جبار عالء7930232041252138

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةادبيسلمان جواد سالم عالء7931272021153088

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الحكيم اعداديةادبيحسن لطيف جاسم محمد7932232021044020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0الخارجيونادبيصحن عبد كاظم عالء7933232021400085

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات المطلب عبد ثانويةادبيمحمد جاسم يحيى فاطمة7934232022136025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيعيدان عبيد نجم هللا عبد7935232021251142

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين البصير مهدي ثانويةادبيعليوي عطله محمد مصطفى7936232021058036

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين الكفل اعداديةادبيعالوي حسين زيدان عباس7937232021032043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيكاظم رشيد علي تقى7938272022071014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين النجوم ثانويةادبيرويح خضير حيدر كرار7939232021030020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنين المسائية المسيب ثانويةادبيكاظم عجيل الحليم عبد محمد7940232021256121

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنات الصدر امنة اعداديةاحيائيمحمد جاسم يحيى ضحى7941232042145094

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيحسين سامي محمد شهد7942232042149039

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةاحيائيكاظم جواد جليل غصون7943232042123090

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيجاسم جبر علي سجى7944232042271428

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيجبر محمد باسم زينب7945232042271358

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0المختلطة االقتدار اعداديةتطبيقيعبود كاظم حاكم حنين7946232052164003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين المسائية االهلية العراق ثانويةتطبيقيعلي عبد مهدي ضياء ضرغام7947232051260006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين بيروت ثانويةادبيعلي فرحان احمد علي7948231921022043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات عشتار اعداديةادبيخضير طالب ناجي مالك7949232022125025

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0الخارجيونادبيبراك هالل خضير موسى7950112021400151

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنات حيفا اعداديةادبيهللا عبد عون عبد حسن زهراء7951232022122024

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين ميسان اعداديةادبيكردي جفات سمير مقتدى7952252021011067

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيمحسن مهدي جعفر محمد بنين7953252022086040

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيالحمزة عبد احمد شهاب علي7954251921012133

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيكاظم مهدي فارس حسين7955252021150025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيزيد عبد هللا عبد حميد حسن7956252021150016
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيحسين جواد محمد مصطفى7957252021122153

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيعمران كاظم المهدي عبد احمد7958252021012006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات اليقظة اعداديةادبيصاحب حسن علي حنان7959252022194005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين المسائية العباسية ثانويةادبيعباس حسن رياض محمد7960252021156047

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةادبيمطلق محمد رياض الهادي عبد7961242021168009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيناصر اكعيم جواد حمزه7962252021004016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيغياض علوان حسين علي7963252021150047

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةادبينور الكريم عبد المحسن عبد نصير7964252021164068

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةادبيعلي محمد حسن قاسم كرار7965252021160040

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0للبنين المسائية العباسية ثانويةادبيعبد محمد علي حسن7966252021156016

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيسعدون مجيد سعدون ايناس7967252042193025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيامان وهاب وائل بان7968252042096060

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات االهلية (ع)الزهراء دار اعداديةاحيائيمهنا ياسين مهدي ختام7969252042072005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيناصر عبد رحيم إجوان7970242042220001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيعيدان كاظم علوان منال7971252052059127

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةادبيحسين محسن فاضل علي7972161921369032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات الحضر ثانويةادبيرشيد نواف احمد تهاني7973272022051018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات الشهباء ثانويةادبيارباط محمد باسم كوثر7974272022146032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيمحمد عباس علي حيدر7975272021031072

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات الحرية ثانويةادبيابراهيم سلمان عامر دعاء7976272022099039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المباهلة اعداديةادبيمهدي رسمي مزيد سيف7977272021021039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات حيفا اعداديةادبيياسر علي كاظم غادة7978232022122038

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيمحيسن كاظم جعفر ايه7979272022102022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات السلوى ثانويةادبيزغير لهمود عباس نبأ7980272022084029

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين المسائية بوتان اعداديةادبيابراهيم احمد ستار علي7981212021270036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين العباس ثانويةادبيجياد حسين وهاب سجاد7982272021043005

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات المنار ثانويةادبيمحسن محمد ضياء فاطمه7983272022050053

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنات الحق سيف ثانويةادبيعلوان مهدي صالح آالء7984272022076001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0للبنين الوثبة ثانويةادبيمناحي عبيد حميد علي7985272021017047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيراضي عبد علي افنان7986272042160027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائينحير جفات طالب مريم7987242042106211

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةتطبيقيشراتي عبيد اركان سجاد7988232051254014

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0الخارجياتتطبيقيعيدان عباس ماجد زهراء7989272052401026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات الحوراء اعداديةادبيحسين هللا عبد ساجد امل7990242022123002
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيحمود كامل ناظم محمد7991292021028111

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين الجواهري اعداديةادبيشهيد علي عبد الكريم عبد علي7992242021018047

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات ميسلون اعداديةادبيمهدي ابراهيم حسين زهراء7993242022106027

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات الديوانية اعداديةادبيعرموط رزاق احمد رؤى7994242022103011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنين المسائية الشنافية ثانويةادبيسربوت بايش صبار علي7995242021205015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين الصدرين اعداديةاحيائيبدر سكندر مالك عباس7996242041005087

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات الرباب اعداديةاحيائيتايه طالب حسين زهراء7997242042094048

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيحميد جبر قاسم الهدى نور7998241952108044

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0المسائية المنار ثانويةادبيمرهج امحسود عذاب مهدي7999292021150092

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات فلسطين اعداديةادبيهالل بريس سلمان قاهرة8000292022050102

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الفقار ذو ثانويةادبيجابر خلف كاظم منتظر8001292021011045

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0المختلطة العالء ابي اعداديةادبيحميدان جبار ياسين علي8002292021109043

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0الخارجياتادبيعداي محمد هاشم حنين8003292022401024

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات الوفاء اعداديةادبيبدر حسين سامي فاطمه8004292022058028

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0المسائية المنار ثانويةادبيمحسن هاشم االمير عبد حبيب8005292021150015

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةادبيمهدي صالح موفق شهد8006162022381049

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة452.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيابراهيم هادي خالد حسين8007241941013039

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيعبيد ارهيف قاسم زهير8008292021153083

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيهزاع عيدان علي حسين8009292021153054

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةادبيسعيد مصايح جاسم ايمان8010222022301002

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيكاظم علي عمار علي8011232041257163

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيشناوه مراد علي زهراء8012252042084358

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنين جلوالء اعداديةاحيائيابراهيم نجيب حازم ابراهيم8013212041009002

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيعلي ابراهيم علي والء8014212042140263

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات الفردوس ثانويةاحيائيخلف علوان احمد مريم8015102042090091

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائياحمد توفيق صائب تبارك8016212042294042

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيعلي حمود زياد الرحمن عبد8017192041104014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات الزمر ثانويةاحيائيحسن خالد حميد سهى8018212042126039

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات التميزاالهلية ثانويةاحيائيهللا عبد العالي عبد هللا عبد زهراء8019222042421052

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0المختلطة الغيث ثانويةاحيائيمحمود مهدي صباح شهد8020212042247006

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيكتاب محمود عباس منى8021232042137062

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة588.0الشيعي الوقف للبنات الزهراء ثانويةاحيائيحسين علي حيدر زهراء8022142042085011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيعلي سلمان محمود زهراء8023212042121094

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيشلش كوكز سعودي رسل8024152042047049
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات االنفال اعداديةاحيائيحسن فرحان عامر ريام8025102042101051

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات العراق جنة اعداديةاحيائيلفته استن كريم مروة8026182042221027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات البينات اعداديةاحيائيخضير جاسم عباس نور8027212042116049

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيمصطاف رشيد علي زينب8028212042113021

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيجواد حسن يوسف طيبه8029112042074056

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيابراهيم خليل ابراهيم رسل8030112042215050

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات حديد زها اعداديةاحيائيسعد كويطع سلمان تبارك8031132042130005

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات فدك ثانويةاحيائيفرمان عدنان اركان زينب8032142042070059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيكاظم ابراهيم خليج زهراء8033252042096209

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيثامر هاشم جابر محمد8034272041010151

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيعالوي عباس سعد هدى8035102042114059

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة586.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيراضي محسن سعد تقى8036122042094068

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات بلد اعداديةاحيائيحسن االمير عبد نجم زينب8037182042176112

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات وهران ثانويةاحيائيشكر الجبار عبد نبيل اسل8038112042115001

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيكاطع عكله هادي زينب8039132042105033

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين االهلية النخبة ثانويةاحيائيعبيد سعدي باسم حسين8040262041054011

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائيسالمه مصطاف علي حسين8041182041146009

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيجنزيل هللا عبد المجيد عبد سما8042132042117157

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيصالح حسن صالح نبأ8043212042137149

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيكاظم محمد كاظم فاطمة8044212042133049

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين حزيران اول ثانويةاحيائيياسين احمد كامل مصطفى8045212041062057

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمود يونس محمد عبيده8046172041008232

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات قرطبة ثانويةاحيائيعبد محمد عدي شيماء8047232042126055

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات حديثة سد ثانويةاحيائيمحمدسعيد خطاب زهير مروه8048192042177028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائيسلمان داود عالوي شهد8049122042087049

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيحنش دويج عامر رياض8050242041008047

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.9المتميزين ثانويةاحيائيالرضا عبد عودة حامد مهدي8051112041010134

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.4الخضراء-المتميزين ثانويةاحيائيالرزاق عبد محمد رائد امجد8052102041002037

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات بروانة ثانويةاحيائيحسين اسد حافظ رناد8053192042151017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات عمارة ام ثانويةاحيائيمحمود محمد جاسم آيه8054212042107005

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيسليمان كردي علي فاطمه8055192042193088

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيعسكر ونان فاضل نرجس8056132042283142

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين شريف صادق اعداديةاحيائيخنجر احمد القادر عبد حيدر8057212041088018

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين الرواد ثانويةاحيائيحميد كريم هيالن فؤاد8058122041024018
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بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيخضير علي حاتم مرتضى8059252041031709

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين قباء اعداديةاحيائيحاتم غوجان الزهره عبد علي8060152041010066

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين الفارض ابن ثانويةاحيائيعيسى هادي عماد زهراء8061212042015008

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيحمد الحمزة عبد خضير ندى8062262042074123

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين المباهلة اعداديةاحيائيحبيب كريم نعيم مهدي8063272041021066

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين العراقي التراث اعداديةاحيائيجبار ستار محمود عباس8064152041008027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين  الرواد اعداديهاحيائيفرج طارق عماد مصطفى8065202041022128

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيآمي محمود علي محمد عذراء8066152042047090

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات النعيم اعداديةاحيائيعبود عطوي قيس رنده8067142042073057

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيصالح الرضا عبد عالء نور8068152042048179

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيهادي الزهره عبد حسن فاطمه8069112042080110

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائيمصطفى عمر مثنى سرى8070132042091073

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين البيان اعداديةاحيائيمهدي محمد رسول حسين8071232041014035

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيداود محمد عدنان حيدر8072212041038027

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات الشموس شمس اعداديةاحيائيصالح طه علي مروه8073162042283042

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيجاسم الرحمن عبد حسن فاروق8074212041065087

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة582.0المختلطة العيصالنة اعداديةاحيائيجاسم موسى حمد يوسف8075202041211010

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.8للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيموسى محسن حيدر اسراء8076252042108005

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائيعباس حسين علي تبارك8077132042091029

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيطالب حسين حيدر فاطمه8078212042139172

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين المحسن ثانويةاحيائيمحمود محمد صديق خطاب8079212041225014

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةاحيائيمحمد الحسين عبد محمد حسين8080122041201024

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات جمانة ثانويةاحيائيابراهيم احمد سالم سارة8081212042095028

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات عمارة ام ثانويةاحيائيمحمد صخي احمد نبأ8082212042107058

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيمحمود حنون جواد سجاد8083252041012067

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيثمن مهدي محمود براء8084212042147041

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين سومر اعداديةاحيائيداود مورد جمال محمد8085242041009123

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات الماثر اعداديةاحيائيجودة حمود امجد حوراء8086152042051043

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة451.0الخارجيونتطبيقيجرجيس احمد وليد ايمن8087132051400020

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيمهدي االله عبد علي هللا عبد8088252051205058

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيعزيز محمد جاسم مرتضى8089112041018132

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيعزيز اسد الرحمن عبد ايالف8090152042047018

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيمصطفى كمال صالح ماريه8091132042118223

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيمحمد موات باسم مرتضى8092152041007147
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الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاحيائيكاظم فاضل احمد اكرم8093132041250009

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة565.6للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحميد الحسين عبد حيدر جعفر8094252041031100

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة563.2للبنين الشرقية االعداديةاحيائييونس ضياء منهل الرحمن عبد8095172041008191

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمشعل عادل قيس علي8096252041031455

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين الطارق اعداديةتطبيقيالقهار عبد خالد عدنان العابدين زين8097102051042009

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةتطبيقيجاسم عبود احمد كرار8098132051018024

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنات الكرخ اعداديةتطبيقيشاكر غني خالد ريام8099102052076011

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة412.0الخارجيونتطبيقيحمد سلمان جاسم محمود8100122051400038

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين االهلية بغداد ثانويةتطبيقيجوده شعيوط فنيخر عباس8101222051100018

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنات البصرة اعداديةتطبيقياالمير عبد الرضا عبد محمد فاطمه8102112052109043

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيمحمود عباس رائد عباس8103102051019046

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةتطبيقيجاسم جميل الرزاق عبد محمد8104102051203037

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيجبر فالح احمد مرتضى8105122051007107

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيجميل علي فاضل العباس8106162051001031

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنين الزهاوي اعداديةتطبيقيخنجر قاسم سعد مرتضى8107152051015055

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين األهلية المنار ثانويةتطبيقيهللا عبد جرجيس أيوب مصطفى8108102051036010

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنين المسائية العرب ثانويةتطبيقيخضير محمد جاسم علي8109162051370056

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنات االسكندرونة اعداديةتطبيقيمنشد حامد يوسف زينب8110142052099020

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيحمود حطاب الواحد عبد محمد8111122051025082

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المروج إعداديةتطبيقيرشيد عزيز عادل سفيان8112142051013040

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيحمود كاظم جواد زيد8113132051012046

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة377.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةتطبيقيحسن محمد سعيد عمار علي8114142051019065

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقياللطيف عبد مصطفى رائد رافد8115122051030051

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين الطيار جعفر ثانويةتطبيقيادهيم حطاب بشار حسين8116281951020009

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيابراهيم المعبود عبد ابراهيم خالد8117162051371083

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيابراهيم المعبود عبد ابراهيم بدر8118162051371023

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة433.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيخلف احمد الحسين عبد رضا8119162051043022

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيجري جاسب علي احمد8120162051015006

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيحمود عبد خلف محمد8121142051201266

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيالزم كاظم عاشور رسول8122162051015036

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقينصار نعيم ساجد المجتبى8123162051355030

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين جيكور اعداديةتطبيقيهللا عبد الجليل عبد لطيف عباس8124162051061048

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المعقل اعداديةتطبيقيهللا عبد فالح ماجد ايمن8125162051019013

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة400.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيمحمد الباقي عبد خالد اية8126182052343004
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والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيجاسم الوهاب عبد الباسط عبد محمود8127162051015088

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيبداي محمد الرحيم عبد حسين8128222051300037

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةتطبيقيحسين الزهرة عبد محمد منار8129162052333012

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيعباس محمود قيس محمود8130182051029023

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقييوسف علي عبد عبود علي8131162051084169

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيثجيل حسن طالب محمد8132162051358188

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيالرزاق عبد كاظم محمد مصطفى8133162051497107

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة384.4للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةتطبيقيمحي عبد حسين علي8134162051105034

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيرحيمة محمد جاسم حسين8135162051357108

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنين سينا ابن اعداديةتطبيقيعبدان هللا عبد عصام هللا عبد8136112051017022

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيطالب جبار سمير مرتضى8137102051019120

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة379.0الخارجيونتطبيقيعلي رمضان محمد فهد8138162051400248

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة374.0الخارجيونتطبيقيحمدان كاظم ماجد غيث8139112051400053

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة373.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيبنيد عبد خليل عباس8140142051201140

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة373.0للبنين السياب اعداديةتطبيقيياس حسن الهادي عبد حسين8141132051030028

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيعويد ابراهيم علي الحسين8142162051060019

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين الشرقية اإلعداديةتطبيقيمنصور عبود المحسن عبد منتظر8143142051022099

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين الناهض العراق اعداديةتطبيقيكبيح عبيد زوره يوسف8144152051003065

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنين الشرقية اإلعداديةتطبيقيالحسين عبد كاظم نهاد يوسف8145142051022112

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنين الفارابي اعداديةتطبيقيكاظم ناجي جمال حسين8146112051002010

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة375.0الخارجياتتطبيقيعمران كاظم موسى اسيل8147232052401002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة462.0للبنين النور شفق اعداديةادبيرهو رحيم محمد عباس8148141921061045

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبييوسف احمد علي احمد8149142021026011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة439.0للبنات الذاريات ثانويةادبيعواد مهدي رائد تبارك8150212022180007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين الفاروق اعداديةادبيحرفس محمد علي حسن8151132021014018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المتنبي اعداديةادبيمحمد مصطفى كريم الحمزه8152102021027012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين البلديات اعداديةادبيخفي حسين عادل علي8153142021037147

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةادبيمحمد جسام سالم ريام8154262022251010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيمحمد غالي ثامر اديان8155152022048002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات االخالص ثانويةادبيعاتي حسب شاكر زهراء8156122022099028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيصبر صبري محمد احمد8157142021038016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةادبيمهدي عبد عالء مهدي8158152021006119

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيمطلك كامل سعد انهار8159142022067016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين النهروان اعداديةادبيزامل الحسين عبد علي سجاد8160152021020045
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيفاضل عباس حافظ مجتبى8161122021200111

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المعراج اعداديةادبيعبود نجم هيثم ياسر8162112021024053

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين السياب اعداديةادبيكاظم صادق حيدر مهيمن8163112021028139

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الرضوان اعداديةادبيحمود خلف حميد هللا عبد8164112021034024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات االمال ثانويةادبيعلي حسين ضياء داليا8165142022108016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الشعب اعداديةادبيداود كريم ستار مالك8166132022098148

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الدين صالح اعداديةادبيعلي خماس احمد حسين8167132021008031

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات االستقالل ثانويةادبيمحمد غازي عالء نور8168132022075037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين المعينية الثانويةادبيحمزة جباري صبري علي8169112021022034

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات عدن اعداديةادبيعيسى موسى قيس تبارك8170132022106019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات االنتصار اعداديةادبيعبود رشيد حميد بتول8171132022091012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنات البيان اعداديةادبيعلوان الحسين عبد مجبل البتول8172102022096011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الرصافي معروف ثانويةادبيحسين محمد علي حيدر8173142021045017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيجيجان الحسين عبد علي احمد8174142021030004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات عائشة اعداديةادبيداود رشيد هيثم مالك8175142022074095

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات يافا اعداديةادبيحمدان ابراهيم محمد ميسم8176132022107134

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات العيون ذات ثانويةادبيمحمد كامل علي زينب8177112022104044

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين النورين اعداديةادبيعلي سلمان حسن مصطفى8178142021004059

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين النور شفق اعداديةادبيجوده مظلوم محمد هاشم8179142021061112

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية البيضاء ثانويةادبيشمخي جواد الكريم عبد مصطفى8180132021251046

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات رقية اعداديةادبياحمد سرحان احمد علياء8181112022069029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيشليبه لطيف فاضل سجاد8182142021030057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة390.0المختلطة الفاتح ثانويةادبيعبد حمد فؤاد محمد8183122021174015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات الفاطميات أعداديةادبيفيروز ابراهيم احمد رقيه8184122022102046

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات الفاطميات أعداديةادبيحسين محمد علي زينب8185122022102057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين المحبة اعداديةادبيمحسن كامل غازي محمد8186112021003029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيجالل عصام رائد مصطفى8187132021009137

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين القدس اعداديةادبيهللا عبد جهاد صباح الرحمن عبد8188102021014022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات السعادة ثانويةادبيفالح موسى رمزي مودة8189142022120047

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنين المسائية السيدية ثانويةادبيجاسم نصيف كمال مروان8190112021209059

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيجابر هللا عبد صباح نرجس8191152022048109

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنين السالم دار ثانويةادبياخيرس كريم محمد علي8192102021066033

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنين السويس اعداديةادبياحمد حسن محمد محمود8193132021006087

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة378.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيحسين ياسين محمد جعفر8194142021038027
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة373.0للبنات الفاروق اعداديةادبيالكريم عبد القادر عبد صالح فاطمه8195102022119020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين العراقي اعداديةادبيردام رشيد الكريم عبد عمر8196102021005052

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين  عكاظ اعداديةادبييعقوب رمضان رياض حيدر8197132021024037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنين العراق اعداديةادبيعجل عبد كريم محمد8198122021009266

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة371.0الخارجيونادبيناصر فرحان صباح الفقار ذو8199122021400049

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات العربية الثورة اعداديةادبيجاسم كريم حاتم مريم8200132022093089

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين المروج إعداديةادبيصالح علي حميد مصطفى8201142021013144

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين االهلية النموذجية االعظم النور ثانويةادبيعلوان ياسين طه مصطفى8202132021048006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنين المسائية الطف ثانويةتطبيقيفلفل ابراهيم اركان كرار8203132051257068

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيحسن مهدي صالح يوسف8204122051030175

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنات يافا اعداديةتطبيقيطعمه جاسم سعدون هبه8205132052107051

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات البسالة اعداديةتطبيقيسلمان فاروق عمر سعاد8206132052092018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةتطبيقيحسين جاسم الرزاق عبد امير8207122051201010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين النهروان اعداديةتطبيقيناصر حمود شاكر والي8208152051020060

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين بدرة اعداديةاحيائيمالح صبر رضا علي8209262041021012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيرضا حسن يوسف حسن8210232041020069

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائيالحسن عبد محمد ضياء محمد8211112041209047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيعبد عباس بشار ناديه8212102042221153

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيسلمان الرضا عبد سلمان محمد8213232041005125

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين الكوت اعداديةاحيائيحنوش عجيل نعيم علي8214262041001141

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةاحيائيجراد هللا عبد كريم يوسف8215102041200047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيعكله محيسن علي كاظم8216272041007084

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائياحمد ريكان ياسين احمد8217192041009035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0المختلطة التسامح ثانويةاحيائيخلف كاظم الستار عبد نذير8218232041192039

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيشكور حميد فالح نبأ8219212042142054

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيعبد جبار حسن مصطفى8220242041002129

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةاحيائيكلو كاظم عباس مرتضى8221242041200114

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين  الكرمة اعداديةاحيائينصار الرضا عبد سهيل محمد8222222041039114

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات النجوم ثانويةاحيائييوسف رحيم سالم نرجس8223232042130062

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيمكلد عبد حيدر زهراء8224242042096070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.6للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعاكول عناد رائد يوسف8225252041205263

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0الخارجياتاحيائيموزان حسان كريم زهراء8226102042401038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيحسن فليح حسين عباس8227222041098097

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيمهدي فالح حسين علي8228212041065072
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين االنام سيد اعداديةاحيائيعاجل كاظم حامد احمد8229242041039003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين محفوظ حسين اعداديةاحيائيرهك هادي مهند محمد8230272041027079

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيالغفور عبد حامد كتاب يوسف8231122041020142

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيجاسم هادي حسن اماني8232102042221013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيعلي ذياب مزهر افين8233202042282024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنين سينا ابن ثانويةاحيائيعمران عبود علي حيدر8234232041029012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات البحيرة ثانويةاحيائيعلي حسن ابراهيم بشرى8235212042120017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنين بردى ثانويةاحيائيمحمد حميد الواحد عبد يعقوب8236212041229071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين نوح ثانويةاحيائيحسين محمد ستار احمد8237212041053006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين كبيسة اعداديةاحيائيرحيم رجب شعبان مصطفى8238192041017023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيحسين ديوان ضيدان كاظم8239222041077149

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات الكرخ اعداديةاحيائيعلوان حسن صبحي عائشه8240102042076023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات السمر تل ثانويةاحيائيجاسم محمد الرحمن عبد فاطمه8241112042129041

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيعبيد سويد خالد مريم8242192042189167

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0ايسر-  الخارجياتاحيائيحسن محمدعلي عبدالغني امنه8243172042403023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين الرضوانية اعداديةاحيائيعبد سليمان هادي حسين8244102041041028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين الفتح اعداديةاحيائيمطشر فيصل ضياء محمد8245272041011110

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0المختلطة الصادق ثانويةاحيائيفتان الحسن عبد أمجد حيدر8246242041157008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيسهيل نجم سعد زيد8247112041156037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيناصر حسن ابراهيم تبارك8248212042134024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين النور اعداديةاحيائيمساعد هاني ناجي عباس8249122041026088

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيعبد ابراهيم كريم فاطمة8250212042133050

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيحسن راضي امين زهراء8251152042047055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيحسن حميد وليد مالك8252212042142048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيحسين محمد جاسم اسراء8253152042047010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيمهنا حمود اسعد سفانه8254272042058213

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0المختلطة المسار اعداديةاحيائيحسن علي حنون سرى8255222042255010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات االسكندرونة اعداديةاحيائيطه ناجي االمير عبد رقيه8256142042099016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات االستقامة اعداديةاحيائيمريهج عبد خماس نورس8257152042058108

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيراشد صاحب صباح سرى8258232042082056

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات الشعب اعداديةاحيائيخليفه الهيل ابو علي ساره8259132042098091

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات االقصى ثانويةاحيائيعباس عبد نجم فاطمة8260282042071024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيالساده عبد عليوي ضياء زينب8261102042123034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين حزيران اول ثانويةاحيائيياسين حسين حامد حسين8262212041062014
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةاحيائيعبيد الحسين عبد قاسم سجاد8263272041151035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيحسين عبيد صباح عمر8264102041022071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0المختلطة البشر ابو ثانويةاحيائيزياره احمد غسان عمر8265212041268020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيعطيه جميل كنعان ماريه8266212042144043

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين الحسين اعداديةاحيائيسلطان عليوي رحيم حسام8267262041028026

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيكعيد نوير سعدون أمين محمد8268112041018112

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيعكار حمود حسن أمير8269262041010005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةاحيائيجدي غفير حاتم خالد8270192041060016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيجريان جمعه رحمن ابتهال8271232042120005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.4للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعبد كاظم فاضل فاطمة8272232042271589

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات المهج اعداديةاحيائيونان مكطوف جميل حوراء8273142042102010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيمطر محيسن عدنان حسن8274222041036064

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيهويدي علي سالم العابدين زين8275222041098070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيابراهيم حسين علي مريم8276262042132202

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات العربي السيف اعداديةاحيائيعبد عليوي سلمان ايه8277132042111011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات االعتدال ثانويةاحيائيمحمود شاكر هادي هنادي8278132042077037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيشاكر عودة احمد ايات8279222042203002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبد مرهون كريم احمد8280232041251030

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين حزيران اول ثانويةاحيائيحسن هللا عبد نجم عمر8281212041062042

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين الحمزة اعداديةاحيائيمخلف خوان كاظم مهدي8282262041003178

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين طوبى اعداديةاحيائيكنو هزاع محمد وطبان8283212041087103

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات ابيها ام ثانويةاحيائيحسين علي رياض سجى8284152042060013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين المجد ثانويةاحيائيجرو محمد كريم علي8285232041025038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيعزيز زليف ريسان حيدر8286222041098057

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين تراب ابي اعداديةاحيائيحسين كاظم حسين علي8287242041006045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0الخارجيوناحيائيعسل راشد عناد وليد8288232041400171

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات االهلية الصباح ثانويةاحيائيالسادة عبد بدر ضياء مريم8289142042132094

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيحمد عسكوري هادي جواد محمد8290252041200113

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحسين ناصر احمد مرتضى8291252041031704

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين الشموخ اعداديةاحيائينهار زغير تايه حمود8292192041053012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات المناهل ثانويةاحيائيفرحان حسين رعد غدير8293132042126055

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيجاسم محمد عقيل غسق8294222042143271

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيصكبان سلمان اليمه عبد سجى8295272042056249

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين حلوان ثانويةاحيائيشهاب محمد عارف مصطفى8296212041055078
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين الطارمية أعداديةاحيائيسليمان علي حسين مصطفى8297122041022097

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيجلب الحسين عبد سالم براء8298142042140025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.5للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيحسين فنجان حيدر مريم8299132042283129

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيحسين علي مظهر زهراء8300212042291051

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاحيائيشكري احمد صباح مروان8301132041034034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات االمال ثانويةاحيائيشنيدح عذيب فاضل مريم8302142042108132

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات رملة اعداديةاحيائيحسين نعمه محمد ساره8303222042115062

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0خارجياتاحيائيعباس هللا عبد غالم ريام8304192042401030

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين االهلية النخبة ثانويةاحيائيعكله كاظم خالد وليد8305222041363082

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيراهي لفتة خليف االء8306112042215011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات الشعب اعداديةاحيائيعلي علي حسين مروه8307132042098134

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين حزيران اول ثانويةاحيائيعبد مهدي فراس مصطفى8308212041062056

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيسلمان نويص فائق محمد8309222041026047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيمحسن حسن سالم مهدي8310272041001342

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةاحيائيعلوان حسين علي شروق8311212042064026

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيعناد عبدالرسول محمد وجناء8312192042384032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيجواد علي حيدر تبارك8313122042094059

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيحمزه محمد هاشم براء8314122042020020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيمسرهد شطب محمد ابراهيم8315212041052002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيسلمان محمود شاكر نبأ8316122042020091

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاحيائيكافي جمال الناصر عبد ضحى8317102042094046

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيجبار علي هيثم حسين8318232041019052

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيرشيد وهيب علي السالم عبد8319212041013069

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيضاحي سلمان جاسم قصي8320262041022119

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات االهلية الصباح ثانويةاحيائيحسون علي محمود تبارك8321142042132017

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيهليل هاشم كمال فاطمة8322262042120177

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيجاسم صبار ناظم مقتدى8323222041077194

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين الوحدة اعداديةاحيائيعبيد مهدي الحسن عبد العابدين زين8324252041005035

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيمحمد مردان حسين منتظر8325252041052080

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيعبيد ثاجب كاظم ايات8326142042066012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائينفاوه جعيوان العالي عبد حسين8327222041017029

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةاحيائيعليج كميش رعد علي8328132041002052

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين طوبى اعداديةاحيائيرحيم قحطان صالح محمد8329212041087076

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات االهلية العلم منارة ثانويةاحيائيعبيد النبي عبد صباح الزهراء فاطمة8330142042190028
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيكرم عزت محمد مصطفى8331212041007123

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاحيائيخليفه حمود صالح همام8332192041027043

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيسليمان محمد محمود احمد8333212041005018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات تكتم السيدة ثانويةاحيائيراضي نعمه عمار طيبه8334272042097040

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0المختلطة قريش صقر ثانويةاحيائيعبد مجيد محمود مثاقيل8335102042155012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيعبدالرحمن طالب انس طيبه8336192042193070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيضايع محسن ليث علي8337252041012138

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائينصار كنعان علي زينب8338262042083047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيمهدي صالح نكتل ياسمين8339212042151059

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيبليل جمعة حسن علي8340232041060082

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين المكاسب اعداديةاحيائيدخيل كباشي حسين حسن8341272041003013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات االهلية االوائل اعداديةاحيائيعداي جبر طالب زهراء8342262042080077

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائيكريم الجبار عبد عمار سمية8343112042133038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات غريب ابي ثانويةاحيائياحمد صالح محمد احسان سرور8344102042111033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين عفك اعداديةاحيائيعودة ضاجر علي حسين8345242041011026

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين زمار اعداديةاحيائيمحمد احمد ابراهيم صكر8346172041103039

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيشاكر هاتف حيدر علي8347242041203197

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين الخورنق ثانويةاحيائيمهدي مصطفى احمد سجاد8348122041028010

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات االعظمية اعداديةاحيائيجنيد حمد لطيف غنيه8349132042073072

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيحنوش حسون عباس زهراء8350252042059400

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاحيائيهاشم محمود اسماعيل مهى8351192042204066

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيمظلوم الحسين عبد رحيم االء8352262042250018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيجرذي اسماعيل وليد هالة8353192042193127

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين الكرامة اعداديةاحيائيحسين مهدي علي أيمن8354242041004006

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيهادي محمد سامي الفقار ذو8355272041010068

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين الحبانية ثانويةاحيائيحمادي ضاري الرحمن عبد عمر8356192041046034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيجبوري غالب ميثاق علي8357142041208287

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيهيل علي محمد اسامه8358192041009048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين الصدر اعداديةاحيائيعباس صالح علي سعد8359202041006020

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيسوادي دهله سعد علي8360262041038058

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيلطيف سامي باسل علي8361212041052071

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيراضي طالل غانم علي8362242041001183

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين قباء اعداديةاحيائيرشيد سعيد مرتضى حسين8363152041010034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيالعزيز عبد سعود عزيز مخلد8364222041003351
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.8المتميزين ثاتويةاحيائيفرحان الرضا عبد علي مهدي محمد8365262041040047

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيجويعد عاتي محمد حمزة8366152041005037

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين الزهاوي اعداديةاحيائيجعفر هللا عبد حيدر احمد8367152041015007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيعطيه الحسن عبد علي العابدين زين8368222041306137

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين قباء اعداديةاحيائيهللا عبد بديوي سالم مرتضى8369152041010093

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيكاظم جواد علي زهراء8370242042106099

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين المسائية عفك ثانويةاحيائيمعيوف مكطوف محمد جاسم8371242041208007

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيعبد هادي حسن منتظر8372272041001335

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيخادم ابراهيم سامي اللطيف عبد8373112041018065

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين اإلقتدار اعداديةاحيائيناصر عباس عادل حسن8374272041019015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين الحسام ثانويةاحيائيمحي هللا حسب طه عمر8375212041070043

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيعلي محيسن جبار فاطمة8376242042130115

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيناجي كامل عماد شهد8377272042058220

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين العباسي اعداديةاحيائيضيف الهادي عبد وادي ازهر8378202041020008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين اليقظة اعداديةاحيائيسالم فهد علي حسن8379142041028014

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0االهلية النجاح سبل اعداديةاحيائيعلي حسون كاظم مصطفى8380262041059097

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيصاحب دريب غانم سجاد8381232041071036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيمطر كلف محمد كلف8382262041011146

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين الرميلة اعداديةاحيائيحسين علي الكريم عبد رياض8383192041003032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائيخلف غزال ثامر دالل8384122042087025

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات العربي السيف اعداديةاحيائيفياض علي عيسى وئام8385132042111106

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيمحمد احمد جمال فرح8386192042370197

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةاحيائيعواد كسار طعيمة حربي8387222041020016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنين الشعلة اعداديةاحيائيسلطان رحم عباس فاضل8388242041012043

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنين الرمادي ثانويةاحيائيمحمد حرب اركان وسام8389192041001107

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيسلمان جبر علي تبارك8390142042224019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةاحيائيعباس طالب علي باقر8391142041003016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0المختلطة النخيل ثانويةاحيائيمحمد حمزة حبيب علي8392232041211034

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين النورين ذو ثانويةاحيائيطالب جبير عباس سجاد8393112041019012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيفرحان زامل هللا عبد بنين8394262042074026

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين الجزائر اعداديةاحيائيجالب جبار احسان علي8395222041042018

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيحسين حمزة سلمان رسل8396242042106063

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين العزيزية اعداديةاحيائيسلطان خفيف سرحان مروان8397262041014138

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين الشباب اعداديةاحيائيهللا عبد سفيح سعيد مهدي8398222041033171
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنات االخالص اعداديةاحيائيطاهر طعمة عامر دنيا8399112042112024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيزعل عباس يحيى زينب8400242042093097

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين المسائية عفك ثانويةاحيائيخربان كاظم كريم علي8401242041208032

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةاحيائيلطيف الساده عبد عبود مرتضى8402242041200092

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0المختلطة سومر ثانويةاحيائيحسين ابراهيم عباس مصطفى8403212041072013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائياحمد محمود شكيب علي8404172041008245

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيسليمان حسين حنش صائب8405172041350157

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين  الرواد اعداديهاحيائياسماعيل فهد االمير عبد محمد8406202041022110

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعبود عباس رزاق حسن8407252041207012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنات نرجس السيدة اعداديةاحيائيلفته حسن محمد قدس8408152042055099

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات زينب اعداديةاحيائيمهدي محمود وسام طيبه8409142042110174

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيمحمد قاسم الحميد عبد بتول8410112042074019

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيحمد الكاظم عبد جواد علي8411222041036200

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائياسماعيل ابراهيم الحكيم عبد غانم8412172041350263

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيغاجي حسن فالح مقتدى8413282041009076

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات الفكر اعداديةاحيائييوسف جمعه خالد تماره8414152042056024

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيمحسن العزيز عبد حسن ساهر8415112041156038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيجبار حسن سماح امير8416252041150036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيهاشم جثير حيدر زينب8417132042281077

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنين النضال اعداديةاحيائيحسن فليح مالك ابراهيم8418212041029001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين زمار اعداديةاحيائيويس محمد صالح مزهر8419172041103070

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيدهش صبري حكيم محمد8420222041098165

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0المختلطة المتنبي اعداديةاحيائيعبد عواد خضر سجاد8421212041226008

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنات قريش ثانويةاحيائيجاسم عباس خضير هاجر8422192042158084

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنات المكرمة مكة اعداديةاحيائيطه العزيز عبد مشرق صفا8423172042315084

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيحسين الياس غالب علي هللا سيف8424172041124073

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيمحمد هللا عبد نجم مصطفى8425212041282120

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين الشعير تل ثانويةاحيائيحند هللا عبد خليل خالد8426172041052003

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائياسماعيل ابراهيم حسان محمد8427172041011148

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين المفيد الشيخ ثانويةاحيائيعلوان كريم باسم يوسف8428182041127059

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيعبيد نجم نصر مصطفى8429112041026143

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين تلعفر اعداديةاحيائيعزيز امين محمد عزيز احمد8430172041118004

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0المختلطة سومر ثانويةاحيائيناصر احمد فاضل مهند8431212041072016

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنات الماثر اعداديةاحيائيياسر جبر حسين رحاب8432152042051051
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيوالي موسى جعفر محمد8433222041098163

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات المشرح ثانويةاحيائيحنون زامل وليد زهراء8434282042072013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنين الخطيب اعداديةاحيائيجاسم محمود شاكر خضير8435182041002038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات العرب شط ثانويةاحيائيطالع محل طارق مريم8436112042062092

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنين التميز اعداديةاحيائيعلي شاكر طالب منتظر8437222041356233

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيغاوي دويج قاسم علي8438152041071249

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنين الثوار ثانويةاحيائيحمود الرحيم عبد سيف سجاد8439112041012013

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيهانو خلف هاشم أنفال8440132042118002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائياحمد خليل كمال نازك8441132042091115

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيعبد حسين جاسم عبير8442252042170452

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيالنبي عبد ناجي عصام ايه8443112042109015

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيعيدان ناصر ضياء جعفر8444142041049011

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيصالح محمد كاظم ابراهيم8445202041259350

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيجياد زغير الحسين عبد احمد8446222041058005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيجياد مجهول ناهض علي8447232041251328

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنين مندلي اعداديةاحيائينزاري كردي شمران شعالن8448212041034048

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيحنون الحسن عبد فخري يحيى8449222041098212

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمهاوي عبود حميد عبود8450252041044255

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيعلي وهب الكريم عبد علي8451172041353045

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيجاسم غازي عقيل ايه8452152042080028

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.7للمتميزين الصدرين ثانويةاحيائيمشاري مطشر حسين المصطفى احمد8453152041012002

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيسلمان حسن اكرم حسن8454212041054034

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين المسائية بوتان اعداديةاحيائيغني مجيد مثنى عمر8455212041270040

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيناصر حسين شهاب مرتضى8456222041003356

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيمهدي جابر كريم حسين8457232041020103

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيفرحان مشري محمد حسين8458152041071118

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنين السبطين اعداديةاحيائيجواد هادي حسين احمد8459122041025003

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاحيائيحسان جمعه صالح محمد8460132041034030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنات التفوق ثانويةاحيائيعباس كامل خالد تمارا8461122042113009

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0للبنين عدي بن حجر اعداديةاحيائيسيد رحيمة محمد حسين8462142041174017

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين الناهض العراق اعداديةاحيائيزغيلي جاسم علي كميل8463152041003077

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات االهلية المرتضى ثانويةاحيائيكاظم حمود حيدر رغد8464252042110025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0المختلطة الهداية ثانويةاحيائياسماعيل كريم رافد امنه8465212042262008

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيشياع جاسم محمد بنين8466152042050013
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التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيسالم خلف جواد فاطمه8467122042094198

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائيداود حسين عماد منار8468132042091106

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنات الجامعة ثانويةاحيائيرمضان علي حامد الرا8469102042091089

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات البراءة اعداديةاحيائيعلي ابراهيم خليل نبأ8470212042093078

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات الصدر آمنة اعداديةاحيائيكاظم محمد مثنى رنا8471142042136024

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات قار ذي ثانويةاحيائيهللا عبد جمال صدام صفا8472182042233030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات الوركاء ثانويةاحيائيناصر عبادي عامر زينب8473232042079032

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيعيسى كاظم علي حنين8474152042048040

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات الكوثر ثانويةاحيائيعدوان زاحم حسن سماح8475102042125022

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنات زينب اعداديةاحيائيمحمود احمد محمد اسالم8476172042285011

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة515.0الخارجياتاحيائيناجي عبداالله بشير زينب8477152042401068

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة515.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائيفرحان كامل عمار اميره8478112042133007

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيمحمد مطر يوسف فاطمه8479232042157050

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيعصيد كاظم ماجد ريهام8480142042220048

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة513.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةاحيائيسلمان احمد يونس رشا8481212042264007

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة509.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاحيائيعبد هندي سعدي فاطمه8482192042217120

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة508.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيكزار محمد جواد سندس8483232042140050

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيفرحان شاكر علي حيدر8484232041019058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيمحمد سامي فوزي زهراء8485132042117121

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاحيائيخلف صبار محمد مها8486192042204065

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيعداي محمد باسم سجى8487122042020058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيرمح ضعن صادق زهراء8488262042120090

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0للبنات البسالة اعداديةاحيائيكريم علي حسين فاطمة8489132042092057

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين النعيمية اعداديةاحيائيمحمد خليفه ساجت احمد8490192041105002

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات الفداء اعداديةاحيائيحسين هادي سعيد الزهراء فاطمه8491142042100106

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات عتبة ثانويةاحيائيعباس طه علي وجدان8492212042167038

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات النصر اعداديةاحيائيجبر عريبي رعد نور8493122042112252

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنات عمورية اعداديةاحيائيمجيد جمعه مجيد ماريا8494182042183123

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيفليح طالب احمد علي8495122041032039

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيخلف ابراهيم جواد زينب8496212042145077

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيعلي رضا عباس زهراء8497102042123027

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةاحيائيجاسم الحسن عبد محمد حسين8498122041206025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات الماثر اعداديةاحيائيعباس ثامر بشير استبرق8499152042051009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات الزهراء نور ثانويةاحيائيكيطان محسن صاحب ساره8500142042146016
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات الصدر آمنة اعداديةاحيائيصخي سليمان باسم مريم8501142042136055

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيعزيز شاكر احسان مصطفى8502252041200142

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيريهج موسى الحسين عبد امين8503222042414028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنات الياقوت اعداديةاحيائيكريم نجم سالم ايمان8504192042246016

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيجاسم عبود احمد محمد8505152041011133

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات السجود ثانويةاحيائيصالح صكبان عماد سجى8506142042065034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيراهي عباس السالم عبد سارة8507112042215080

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات الكرخ اعداديةاحيائيهجهوج احمد باسم هبه8508102042076037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائينصيف محمود مؤيد نور8509232042271752

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنين الفلق اعداديةاحيائيعطيه حمود حامد عالء8510212041023053

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات المعرفة ثانويةاحيائيجاسم احميد محمد سحر8511112042133036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات العامرية اعداديةاحيائيحمادي عباس خالد عائشة8512102042118084

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات البيان اعداديةاحيائيمطر ياسين علي هاجر8513102042096079

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنين قباء اعداديةاحيائيحسين عودة علي حسين8514152041010030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين جواد مصطفى اعداديةاحيائيعذافة عودة كاظم امير8515102041015009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين عون الشهيد ثانويةاحيائيكاظم محمود رعد الدين سيف8516212041050012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيمحمود شكر برهان شكر8517212041282043

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيجالب نعمه هاشم بتول8518142042140023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين المسائية الضاد اعداديةاحيائيكاظم الحسن عبد علي عبد علي8519222041314041

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين االمين البلد اعداديةاحيائيمحمد مصطفى خالد مصطفى8520112041033022

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0المختلطة الفجر اعداديةاحيائيابراهيم لواح كاظم حسن8521232041173032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين محفوظ حسين اعداديةاحيائيمحمد عادل حكمت عادل8522272041027036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات البحيرة ثانويةاحيائيغيدان ياسين طه فاطمه8523212042120039

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة579.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائياحمد موسى قاسم زهراء8524212042160021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيعلي موسى عمران مهدي8525122041031171

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيحسين الحسن عبد ناهد زينب8526142042066050

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات القرى ام اعداديةاحيائيعلي احمد شاكر رسل8527142042079030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين النور اعداديةاحيائيموسى نعمه موسى جعفر8528122041026032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم محمود تبارك8529212042151016

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات الماثر اعداديةاحيائياعيور عواد عزيز زهراء8530152042051076

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات السدة ثانويةاحيائيصخي جاسم االمير عبد نور8531232042110074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات االخالص اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد علي جنات8532112042112019

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات الصدر آمنة اعداديةاحيائيكاظم صاحب حازم تبارك8533142042136012

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنين المروج إعداديةاحيائيعزيز سلمان محمود مصطفى8534142041013083
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0المختلطة الفالح ثانويةاحيائينايف نعيم فارس مقداد8535232041198037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائيحبيب ظاهر علي اطياف8536112042106006

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين الكرمة اعداديةاحيائيظاهر خلف جمعه عمر8537192041066105

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيمناوش النبي عبد الصمد عبد حسين8538152041007029

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيفاضل هادي قحطان عامر8539242041169026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيعباس مهدي حاتم فاطمه8540182042392044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيالهادي عبد سعد رائد الهدى نور8541122042107221

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات عشتار اعداديةاحيائيمنصور رحمان حامد استبرق8542232042125007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات الشموس اعداديةاحيائيرهن منخي سمير مريم8543232042101072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين المكاسب اعداديةاحيائيسلمان داود احمد مصطفى8544272041003040

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين المربد اعداديةاحيائيمحمد خلف سالم محمد8545192041056037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجعفر نعمه حسين نور8546252042100504

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعبيس صاحب ثامر زهراء8547232042109072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات االغراس ثانويةاحيائيمهنا عاصي محمد نور8548212042188026

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيموسى شناوه موسى انوار8549272042058025

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات القائم اعداديةاحيائيمخلف ناصر رافع زينب8550192042146037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيحاتم عبدالرضا محمد ريام8551182042275036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيحسين عكل سالم زينب8552262042074067

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمحمد جاسم احمد علي8553152041071204

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين الوارثين اعداديةاحيائيعيدي كريم محمد علي8554152041013062

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين عفك اعداديةاحيائيوهاب حميد حسن علي8555242041011049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيالرضا عبد الحمزه عبد عدي فاطمه8556232042142258

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيمحمد حامد الناصر عبد عال8557142042067090

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيكيطان عبدالرزاق يعرب شيماء8558192042267017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيحمود تحسين ماهر سعد8559212041013056

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيمزعل محسن احمد حسين8560122041030036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيكريم نايف مؤيد االء8561262042108009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيمحمد جواد الحسين عبد زهراء8562132042283065

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0المختلطة المرتضى ثانويةاحيائيجاسم حسن عباس ابابيل8563232042185002

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين البالغ اعداديةاحيائيحمادي مهدي حبيب حيدر8564272041036044

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات النجوم ثانويةاحيائيجياد علي فرات فيد8565232042130057

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين حمورابي ثانويةاحيائيعبيد جفات جاسم حسن8566272041025007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0المختلطة المربد ثانويةاحيائيسهيل جعفر مؤيد بشير8567112041152009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيعبيد غازي عدوان أمنه8568262042108001
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات القوارير اعداديةاحيائيمهنه كاظم حسين رباب8569222042413031

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيمشعان سليمان محمد علياء8570192042163036

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيالزم فرحان الدين صفاء علي8571242041207100

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائينهار علي جمعة هاجر8572192042188143

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات الصدر آمنة اعداديةاحيائيمطر سلمان اجباري رسل8573142042136021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيعلي حميد وليد ايالف8574102042095009

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيابراهيم موسى طالل حسين8575212041033023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيعبيد علوان رزاق زهراء8576142042080021

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات تموز 14 ثانويةاحيائيحسين سوري توفيق ضحى8577142042071047

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيوناس االمير عبد حسن صفين8578252042100010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين المسائية العباسية ثانويةاحيائيالزهرة عبد جبار الحسين عبد محمد8579252041156072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيختالن علوان محمد ايه8580142042134022

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاحيائيابراهيم عايد فاهم فاطمة8581102042109073

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنات الوطنية الوحدة ثانويةاحيائيشحاذه الجبار عبد لطيف هاجر8582132042112037

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيحسن جلوب خيون اسراء8583122042094007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيخضير هاشم صالح فاطمه8584232042149049

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنات الفتاة ثانويةاحيائيحسين ياسين مؤيد ازهار8585212042175003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةاحيائيمانع خالوي باسم الرحمن عبد8586132041009023

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيمليجك مشهدي صباح ليث صباح8587252041009124

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةاحيائيكاظم جواد قصي محمد8588122041201074

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0المختلطة اللواء حامل اعداديةاحيائيعمران مغير عيسى احمد8589262041155001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعطيه هادي حسن سجى8590252042062793

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين سارية اعداديةاحيائيصالح حنش عبد حمزة8591172041018061

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات العلم باب ثانويةاحيائيحسين عزيز مهند افنان8592122042123001

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين الشماسية اعداديةاحيائيصالح مهدي عباس احمد8593132041023007

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين الباقر ثانويةاحيائيعراك ابراهيم فوزي حيدر8594232041046017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات الهدى مصباح اعداديةاحيائيعبد حسين احمد صفا8595262042126064

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائيعكار هادي مهدي اسل8596112042106004

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين عدي بن حجر اعداديةاحيائيعليوي كوجة قاسم محمد8597142041174058

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة570.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيعبيد كاظم حسين محمد8598232041008151

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين المسائية القرنة ثانويةاحيائيعجيل اللطيف عبد احمد مصطفى8599162041354076

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0اللبنات التحرير ثانويةاحيائيعلك الزم رزاق حنين8600222042183032

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين ربيعة اعداديةاحيائيدهاك محمد حواس هللا عبد8601172041112035

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين النهرين اعداديةاحيائيخيون محسن الجبار عبد علي8602112041020058
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيعباس متعب سعد زهراء8603262042108051

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيالياس يونس الكريم عبد محمد8604172041353072

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيجساب صالح سلمان فاطمة8605242042119136

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعبدهللا عبدالقادر سعيد بسام8606172041400028

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين زياد بن طارق إعداديةاحيائيناجي سلمان رضا محمد مرتضى8607142041020042

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيمحمود عباس فاضل محمد8608252041014139

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنات االبتهال ثانويةاحيائيحسون علي ثائر سكينه8609142042069041

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.2المنصور-  المتميزات ثانويةاحيائيكاظم محسن حميد فاطمه8610102042078150

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائينعيمه كاظم وليد مالك8611142042111244

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيلطيف عبود حميد البنين ام8612262042096015

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيجياد عبد كاظم بنين8613232042109030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيعباس محمد جاسم فاطمه8614252042097151

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيسهيل نجم سعد رسول8615112041156034

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات االمال ثانويةاحيائياالمير عبد ريسان جاسب سجى8616142042108095

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0الخارجيوناحيائيحسين هادي جمال الهادي علي8617112041400041

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيمطلب محمود هيثم محمد8618112041156093

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنين األنصاري ايوب أبي اعداديةاحيائيكاظم فاضل عباس حيدر8619112041008015

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاحيائينهار خلف علي امنه8620102042109010

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمحمد حسن يوسف عائشه8621182042276030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائييعقوب مصطفى غسان زرقاء8622202042282114

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات العلم نور ثانويةاحيائيحمد ابراهيم الحكيم عبد طيبة8623112042118017

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيفاخر علي تحسين رسل8624132042118079

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0المختلطة قريش صقر ثانويةاحيائيمرهش عبد وهاب بسمه8625102042155003

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةاحيائيمجيت عبيد ميسر عاصم8626182041041024

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات االهلية النجاة ثانويةاحيائيشهاب خلف نعمه نبأ8627102042131046

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0المختلطة الجامعة ثانويةاحيائيجبر خلف احمود ماجد8628182041277030

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيزنيهر فغير عوده دالل8629222042175069

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيسلمان حسون صفاء رقيه8630222042141092

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيهللا عبد هادي احمد مجتبى8631142041208183

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيجبر كامل عالء سجاد8632222041001059

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيكريفع ثامر سامي مثنى8633212041038071

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنين البخاري اعداديةاحيائيعلي محمد ابراهيم نشوان8634192041106058

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين هيت اعداديةاحيائيبكر خليف احمد عثمان8635192041014071

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيحبيب حامد هادي احمد8636252041052005
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المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيضاحي دلف فارس محمد8637192041040078

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0المختلطة حيان ابن اعداديةاحيائيحسين فتنان احمد عماد8638292041100070

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0المختلطة الجماهير اعداديةاحيائيمحي تركي حسن موفق8639232041183104

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين الحمار اعداديةاحيائيطعمه جابر مهدي مجتبى8640222041044019

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيحمد عصري إبراهيم احمد8641112041025004

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيحربي هادي علي حسين8642232041008045

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيطه ياسين ماجد محمد8643242041065019

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين الحمار اعداديةاحيائيعلوان مروح هادي رضا8644222041044011

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيصالح حسين فرج مصطفى8645222041026055

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين األهلية األنوار ثانويةاحيائيسالم منصور الكريم عبد عباس8646222041065053

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0المختلطة الجماهير اعداديةاحيائيمهدي جبر حسين محمد8647232041183068

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنين االيمان اعداديةاحيائيفهد اسماعيل عكوب جاسم8648192041063007

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0المختلطة الربيع ثانويةاحيائيمزبان حمدي اياد ايهاب8649192041295005

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيجياد حسن الزهره عبد علي8650252041044303

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيعليوي عويد ستار خديجه8651212042140071

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيسالم منصور رحيم شهد8652222042141176

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيكاظم مراد ناظم ايمن8653212041272050

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0للبنين ناصر عادل الشهيد اعداديةاحيائيهاشم عباس فاضل محمد8654232041038058

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنين الشعلة اعداديةاحيائيجابر محيسن حاكم مجتبى8655242041012048

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيمحسن عبد فاضل حسن8656252041009043

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةاحيائييعكوب والي فرحان مسلم8657262041023084

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيفرحان هللا عبد محمود المنعم عبد8658192041071040

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين النيل اعداديةاحيائييحيى الجبار عبد معن مصطفى8659172041027089

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنين االنام سيد اعداديةاحيائيوناس علي احمد عباس8660242041039031

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة521.0للبنات الروابط اعداديةاحيائيحرج مطرود قاسم فضاء8661192042229079

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنات الفتاة ثانويةاحيائيرشيد ناجي هيثم ايه8662212042175009

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين الوطن ثانويةاحيائيمحمد الحسين عبد محمد الباقر محمد8663212041079024

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيعبد جاسم محمد شيالن8664212042098145

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيجباره حسين علوان حسن8665212041052025

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيخلف ابراهيم جليل فريال8666212042178199

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيعلي حسن الكريم عبد كرار8667212041002117

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائييوسف يعقوب حميد زينب8668212042185035

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيحسن سعود علي عباس8669212041002074

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.0للبنات بابل اعداديةاحيائيرميض عدنان قحطان ايات8670212042141011
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بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنات االغراس ثانويةاحيائيخليل ابراهيم رشيد رياح8671212042188012

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيهادي ابراهيم جاسم فاطمه8672212042160032

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنين الضيفان ابي اعداديةاحيائياحمد مجيد غريب حيدر8673212041031017

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيشهاب جبار فاضل نور8674212042140244

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيعبود هاشم وفي وسام8675212041002170

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيخضير غازي فيصل نور8676212042147140

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين بردى ثانويةاحيائيحجي دلو نصيف ساجد8677212041229026

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيجاسم لطيف محمود كاظم8678212041003133

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائييونس عباس علي فاطمه8679252042101180

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0للبنين الفلق اعداديةاحيائيعطيه حمود حامد يوسف8680212041023095

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيعلوان حسين علي فاطمه8681212042134091

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0الخارجيوناحيائيوهيب احمد ثعبان احمد8682212041400004

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0الخارجياتاحيائيحسين عباس محمد اسيل8683212042401010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيعلي قادر فالح الرحمن عبد8684212041282053

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين السكري ثانويةاحيائيحسين هللا مال علوان زينب8685212042046010

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيكريم عبود نجم سجى8686212042090095

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنات الرتاج ثانويةاحيائيخلف عباس حسين عذراء8687142042121032

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0خارجيوناحيائيعبد عفر محسن حسين8688192041400015

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنات االماني ثانويةاحيائيعلي هللا عبد عامر آيه8689182042254002

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيشاوي اسماعيل عقال حسن8690212041034023

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعطية عدنان مضر مصطفى8691252041044488

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة528.0للبنين صنعاء اعداديةاحيائيصالح حماد الحسين عبد علي8692232041011037

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيالكريم عبد نعمان محمد دعاء8693212042294062

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيحسن محمد كريم محمد8694232041256131

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة517.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيعلي عمران علي ابتهال8695212042091006

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة513.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيملح خلف مقداد رقية8696212042091068

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيجبار حميد مصطفى افنان8697212042139019

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة506.0للبنات كرميان ثانويةاحيائيمجيد هاشم حامد ايالف8698322042020009

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة504.0الخارجياتاحيائيعيدان حمد ناجح سجى8699212042401063

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة504.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيخشو عيدو حسن دلفين8700332042051029

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة573.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيهليل حسون الرسول عبد عباس8701252041151092

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيكرم نعيمه بشار االء8702262042097009

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيخلف مهدي صالح علي8703222041091130

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنات اليسر اعداديةاحيائيأبيه غافل موسى سكينه8704262042109067
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنات االهلية االوائل اعداديةاحيائيمحسن محمد الرضا عبد زهراء8705262042080079

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيجاسم هللا خير عباس مسلم8706262041005126

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنين الغزالية اعداديةاحيائيخضير محمود هيثم احمد8707102041008007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنات القدس اعداديةاحيائيحسن هاشم مهدي ايه8708262042104027

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.0المختلطة مارب ثانويةاحيائيسلمان عبد منهل علي8709242041159014

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.4للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيزاير حلو لطيف منى8710262042102133

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيمحمد كاظم كامل هديل8711262042089137

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنين سعد شيخ اعداديةاحيائيناشي زبون حبيب حسن8712262041017021

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيزغير مهاوش سالم علي8713222041301027

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيفنفون محسن حاكم زينب8714222042393050

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين االهلية الدر ثانويةاحيائيعودة عبد رحيم مهيمن8715222041099047

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيعلي هلوس علي زينب8716252042056165

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيعاتي سالم عالوي زينب8717222042437017

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيلفته صاحب مهدي تبارك8718262042087032

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.8للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمنديل ابراهيم خليل عامر8719172041008169

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيعبد رحم جاسم سجاد8720242041008051

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيصياح حسون جواد مرتضى8721222041058135

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيثجيل خميس محمد عباس8722262041010099

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيكريم علي خلف عباس8723222041302036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيداود سعيد محمد فاطمه8724262042102114

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0للبنين صنعاء اعداديةاحيائيمحسن الرحمن عبد ثائر الدين عماد8725232041011043

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين الطف صدى ثانويةاحيائيطاهر محسن جاسم سجاد8726282041042016

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين النجاح اعداديةاحيائيفرحان حسين ناجي محمد8727222041067118

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين  المرتضى اعداديةاحيائيحدوان جبر سلمان مرتضى8728222041019185

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيبريسم صيوان ضياء احمد8729222041002010

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيكريم مزبان ياسر علي8730222041017074

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات النصر اعداديةاحيائيراضي محمد علي زينب8731122042112124

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0الخارجيوناحيائيكايم عبود جبار احمد8732262041400002

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةاحيائيدحام عزيز علي حسين8733222041040044

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيعلي موسى هادي منار8734262042132212

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيثامر لفته ابراهيم حسين8735222041035055

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحميد طالب عالء رقيه8736232042142119

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيخويف يتيم جبار الهدى نور8737262042103057

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنين االهلية المتقين اعداديةاحيائيعبد سالم احمد حيدر8738222041355002
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيطاهر علي صباح شيرين8739262042250149

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنين عفك اعداديةاحيائيعبود عطوان الكريم عبد علي8740242041011051

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيشايخ جرود علي حسين8741242041035036

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0للبنين الحسين اعداديةاحيائييرس حمزه ثامر منتظر8742262041028123

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة533.0المختلطة االصول ثانويةاحيائينواط علي حاتم الدين بهاء8743232041180003

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيناشوش غازي حسون حسين8744262041022034

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحمد محمود محمد محمود8745172041351772

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيهاشم خلف الباري عبد علي8746222041003226

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنات السوق اعداديةاحيائيعويش موحان حسين نور8747222042209191

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيفنيص قدوس كرخي ياسر8748212041034120

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيفلت جاسم حسين سجاد8749232041001041

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيحسوب غثيث رسول مصطفى8750262041202107

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنات الصدر آمنة اعداديةاحيائيصخي سلوم ماهر ريام8751142042136026

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين بغداد اسد اعداديةاحيائيزغير جفات سعد مصطفى8752142041048111

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين االهلية االنوار اعداديةاحيائيشنته رهيف سعدون ساجد8753242041074029

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيناصر الكريم عبد ناصر انس8754112041203033

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنين االمل شمس اعداديةاحيائيحسون منخي علي محمد8755222041374056

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة548.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيعلوان جواد طالب امير8756232041003011

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنين العزيزية اعداديةاحيائيمخلف احمد عباس ابراهيم8757262041014001

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمحمد عبود أمجد نور8758232042109168

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيشنيهج ثامر راضي عذراء8759142042066070

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةاحيائيفرج ابراهيم كريم علي8760262041203099

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنين االهلية بغداد ثانويةاحيائيعطشان زامل مطشر مرتضى8761222041100061

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيموسى االمير عبد فارس زهراء8762252042170306

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0الخارجيوناحيائيكاظم سلمان شعالن حيدر8763222041400048

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيحمزه حسن عبد فاطمه8764112042080112

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنين الصديق ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم خليل سجاد8765232041027019

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0للبنين النجاح اعداديةاحيائيعلي جاسم علي حسن8766222041067019

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين سكر قلعة اعداديةاحيائيجاسم كاظم عماد حمزه8767222041030020

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائيعلي حسين علي محمد8768172041020101

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات كوثى ثانويةاحيائيحسين كاظم محمد نبا8769232042305156

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة514.0للبنات زينب اعداديةاحيائيحسين فنجان صادق زينب8770142042110127

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة511.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيعلي فاضل علي غفران8771172042289115

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة510.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيعيدان كاظم عدنان زهراء8772142042080023
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التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة507.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيصكبان زيد عبد فاهم هبة8773232042271773

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة502.0للبنات البتول ثانويةاحيائيزاير حلو رحمن فاطمه8774262042075049

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةاحيائيخلف حسين قاسم مرتضى8775112041164006

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيمديد ابراهيم اسماعيل مريم8776212042099113

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيعبود منصور صادق طيبه8777292042058059

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنات االهلية التفوق سما ثانويةاحيائيايوب علي حسين نور8778112042192044

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين الكرمة اعداديةاحيائيفياض عالوي احمد صهيب8779192041066075

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0المسائية الراية اعداديةاحيائيفرحان خشمان صادق محمد8780192041341166

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0للبنات كوثى ثانويةاحيائيناهي ناجي وليد ابتهال8781232042305001

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيغايب شريف كاظم ابراهيم8782252041045004

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين خلدون ابن ثانويةاحيائيعزم محمد جاسم احمد8783182041009003

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيهادي علي حكمت مصطفى8784212041282113

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيفاضل حسين صدام حسين8785112041018035

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0المختلطة الباهلي اعداديةاحيائيعباس سعدون ثائر نبأ8786182042084015

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0للبنات االهلية الثقة ثانويةاحيائيمنجي محسن خليل رقيه8787242042081025

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائيعبد أنصيف جاسم مصطفى8788182041146036

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين التآخي اعداديةاحيائيحسين جبر حامد سجاد8789242041029034

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة539.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيسلمان سعيد جبار أحمد8790112041026001

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0الخارجيوناحيائيحمد عباس هراطه عباس8791252041400062

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0للبنين الصويرة اعداديةاحيائيبهجت حسن عباس يوسف8792262041012169

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0المختلطة المسائية النسور ثانويةاحيائيمحمود فهمي مطشر علي8793202041257020

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة537.0للبنين الكوت اعداديةاحيائيالحسين عبد منصور هللا عبد سجاد8794262041001081

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاحيائيمحمد حلو صالح سيف8795102041045008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائيعلي حسين صادق نور8796122042087082

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيناصر هللا عبد خليل حذيفة8797112041018033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيفيصل عيدان سالم فهد8798112041026115

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية الجعفرية ثانويةاحيائينصيف خالد راشد علي8799142041202044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيبصل هادي بدر سجاد8800142041018067

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيالرضا عبد فالح قاسم حيدر8801152041005043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين رشد ابن إعداديةاحيائيطالب محمد عالء يوسف8802142041023090

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات النهار اعداديةاحيائيجسام زكي مازن فاطمه8803112042127049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيداود غانم فاضل وجدان8804142042090118

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين النور اعداديةاحيائيجبر علوان حسن صادق8805122041026077

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيعلي رحمان راضي زينب8806142042220066
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0الخارجياتاحيائيعبد مهوس علي افنان8807232042401011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات المسائية النهضة ثانويةاحيائيمحري قاسم محمد زينه8808112042217038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات االهلية بغداد متفوقات اعداديةاحيائيالجبار عبد طه ياسين ايه8809142042196016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيرشيد فريد اياد طه8810212041272128

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاحيائيعلوان ابراهيم حامد سجى8811132042115009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين الشرقية اإلعداديةاحيائيكاظم الواحد عبد محمد سجاد8812142041022037

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيجبر دينار صباح ليلى8813132042283123

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية الجعفرية ثانويةاحيائيحسن صالح وحيد علي8814142041202050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيزامل شنيشل جمعة محمد8815142041208191

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيعباس محمد غالب محمد8816111951049098

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيكاطع فارس حسين علي8817261951027052

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الدولة سيف ثانويةتطبيقينعيمة مهدي صالح علي8818122051002044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0الخارجياتتطبيقيمحمد حسن فالح نوره8819132052401042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين دمشق اعداديةتطبيقيوهيب صبري علي العابدين زين8820112051021055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيمهدي الصاحب عبد الكريم عبد محمد8821112051009074

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0الخارجياتتطبيقيجوده تويم جبار زينب8822112052401020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةتطبيقيمحمود علي حسين الرحمن عبد8823112051016058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيسعيد جبير محمد هللا عبد8824142051201158

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات الرياحين ثانويةتطبيقيحسن ظهير عامر اسيل8825122052122001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيهاشم المجيد عبد مصطفى علي8826142051201208

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية حطين ثانويةتطبيقيحامد حميد محمد احمد8827132051252010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةتطبيقيالرضا عبد جخيور علي حسين8828112051200034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين األنصاري ايوب أبي اعداديةتطبيقيمحمد ظاهر جميل سرمد8829112051008025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين النظامية اإلعداديةتطبيقيهاشم احمد فراس مصطفى8830142051021107

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيهللا صوب عباس خضير مرتضى8831282051001164

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيخليف كريم حكيم كرار8832222051307152

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين عبيدة ابي اعداديةتطبيقيمحسن عوده محمود زيد8833142051030020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0المختلطة االهلية فينك ثانويةتطبيقيمحسن ناهض علي مصطفى8834312051065018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الصويرة اعداديةتطبيقيحسن عبد حامد كرار8835262051012028

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيحسن نعمه علي حسين8836112051058048

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية حطين ثانويةتطبيقيعباس علي احمد حسين8837132051252024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةتطبيقيحسين محمد حسن محمد مظفر حسن محمد8838142051034018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيموسى المحسن عبد الزهره عبد حسين8839112051058047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية االندلس ثانويةتطبيقيخنجر مطشر فراس كرار8840132051256032

278 من 260 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0الخارجياتتطبيقيمحمد خلف حميد نوره8841122052401042

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيهللا عبد احمد شهاب القاسم8842112051058022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيحسن الحسين عبد صالح احمد8843222051300151

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين جواد مصطفى اعداديةتطبيقيجاسم فاخر شاكر منتظر8844102051015076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنات ايمن ام اعداديةتطبيقيمسعود ابراهيم عامر كوثر8845142052134013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنين خيبر بطل إعداديةتطبيقيماجد خلف جبار مصطفى8846142051011078

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيعلي محمد شوال حيدر سجاد8847142051018050

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة482.0للبنات عنه ثانويةاحيائيمحسن هاشم سعد غفران8848192042200018

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الياقوت اعداديةاحيائيمدلول محسن محمد عفره8849192042246084

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات المعرفة شعاع ثانويةاحيائيعلي ايوب جمال نسيبه8850192042272026

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيعفتان حمود باسم هللا عبد8851192041071038

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيوفيق خضر ناصر وفيق8852192051360090

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين العدل اعداديةتطبيقيعيد ريشان خلف االمين محمد8853192051018017

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيعلي حسن علي عمر8854212041012103

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةاحيائيفتاح حسين شريف دعاء8855322042066021

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيمحمود ياسين حربي زبيده8856212042134041

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين االمين اعداديةاحيائيحسين هللا عبد ماجد هللا عبد8857312041009025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين الجبل ثانويةاحيائيحسن برع سهام بكر8858212041036011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين الجبل ثانويةاحيائيحسن سديد باسم فهد8859212041036031

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيحسن احمد عرفان حنان8860212042147048

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0المختلطة النظامية ثانويةتطبيقيعلي مهدي رحمان محمد8861212051206012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات العراقية اعداديةتطبيقيمحمد ثامر محمد غنيا8862212052139034

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيسلمان راضي عيسى حوراء8863262042088053

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيعباس يوسف محسن محمد8864132041012119

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الحي اعداديةتطبيقيمراد علي خالد علي8865262051202032

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيجاسم حسن زعيبل علي8866222051009043

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةاحيائيملوفد عذيب محمد حوراء8867222042412022

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات الخوارزمي اعداديةاحيائيفكر سعود علي دعاء8868262042111015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة396.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةادبيمعله جميل احمد حمزه8869101921160015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين العراق اعداديةادبيمحيسن رشيد حميد المجيد عبد8870121921009141

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين  عكاظ اعداديةادبيحسن جعفر سالم السالم عبد8871131921024072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيسيالوي عيدان جبار حسين8872261921017019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنات البيان اعداديةادبيشلش مزاهر جاسم نرجس8873101922096065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الشيماء اعداديةادبيسالم هاشم ناظم نور8874122022098077
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المفيد الشيخ ثانويةادبيعبيد يحيى اركان حسين8875182021127012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات النعيم اعداديةادبيمناحي ياسر اخالص شهد8876142022073079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين المنورة المدينة اعداديةادبيظاهر سلمان كاظم احمد8877262021025002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيهللا عبد محمد وسام رقيه8878152022050032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةادبيسيد غازي ضياء بتول8879112022089014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيمطير جبار ستار معتز8880132021009149

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبيجاسم حميد مجيد رسل8881152022054032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيغزال حسين نصر مصطفى8882122021047172

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةادبيمحمد جسام طارق مريم8883112022220069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات االنوار ثانويةادبيصادق محمد حازم الهدى نور8884122022104038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةادبيمحسن رؤوف المجيد عبد حسين8885132021002026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين االبتكار اعداديةادبيحمزة دلف احمد غزوان8886112021151047

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيابراهيم جعفر عامر محمد8887122021047145

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيمكلف عبيد حمزه كرار8888152021018080

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين قباء اعداديةادبيحسين خالد وليد جاسم8889152021010007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيعزيز سلمان صادق جعفر8890152021015023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيمحسن فاضل حيدر منتظر8891142021026116

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيغيالن هاشم رعد حسين8892152021017036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين العلوم ثانويةادبيعلي ناصر علوان حسين8893132021052004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات الكرامة اعداديةادبيمحمود عباس احمد هاجر8894132022101085

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين السياب اعداديةادبيحمادي كامل عالء احمد8895112021028004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين االعظمية اعداديةادبيسلطان حمزه أحمد محمد8896132021001099

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيحسن محمد ابراهيم علي8897152021017082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيعكلة جبر نعيم كرار8898152021072167

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات االزدهار اعداديةادبيحسين ناصر علي شهد8899122022090053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيهليوي جاسم فرج علي8900252021116053

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات االنتصار اعداديةادبيراشد محمد اسماعيل مصطفى رحمه8901132022091030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات لكش ثانويةادبيكاظم حميد صبري دعاء8902212022149005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الفاطميات أعداديةادبيحميد فاضل عمر فاطمه8903122022102082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيهادي علي محمد جعفر علي8904122021200077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات فدك ثانويةادبينجم سعود سلمان عال8905142022070078

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيكاظم زبيل كامل نور8906232022271148

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيحسين هللا فتح عامر علي8907142021038097

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0الخارجيونادبيسلمان عويد حسين احمد8908142021400008
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات الفيحاء ثانويةادبيهللا عبد جبار ساجد زهراء8909132022084012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين االهلية النجاة ثانويةادبيابراهيم خليل ابراهيم لؤي8910132021047006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيعباس الماس قاسم مريم8911152022045084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةادبيحميد الحسين عبد عباس فاضل8912122021206033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةادبيمحمد عجالن عباس استبرق8913122022230003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات حديد زها اعداديةادبيعاشور فاضل علي رشا8914132022130015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيمطشر جبار ستار احمد8915152021075007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين الفراهيدي إعداديةادبيصالح نسرين محمد العزيز عبد يوسف8916132021015062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةادبيعباس غايب سعد زهراء8917122022087030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية القدوة ثانويةادبيكطاع فياض علي تحسين8918192021365017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبينجم ابراهيم سعدي سجى8919142022095040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيسلطان ياسين طه حنين8920152022045022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات زينب اعداديةادبيطويرش زغير سعد ايه8921142022110020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةادبيحمادي هللا عبد عمار ياسر8922112021201072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات الخنساء ثانويةادبيمجيد هللا سعد محمد انس8923142022107003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةادبيعليوي كاظم جابر الدين عز8924132021007031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات وهران ثانويةادبيلفته محمد ماهر صفا8925112022115014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين المصطفى اعداديةادبيفنجان طاهر جاسم علي8926152021009096

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيعلي حسين علي احمد8927112021052005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الصباح ثانويةادبيعبود محيسن محمد هللا عبد8928142021205083

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةادبيمنذور هللا عبد جاسم رغده8929262022251009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية المهند ثانويةادبيشاكر منعم اسكندر باقر8930142021211011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين العراق اعداديةادبيزكاح الساده عبد رشيد نوح8931122021009316

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةادبيمحسن رؤوف سعيد مصطفى8932132021002095

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين حمد الشيخ ثانويةادبيهللا عبد كامل صدام محمد8933122021017032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين النهروان اعداديةادبينعمه عبد عصام علي8934152021020089

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين العراقي اعداديةادبيسيد فرحان احمد كرار8935102021005056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبيعلي حسين كامل حيدر8936122021044032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيجاسم نوري غانم ديانا8937142022134031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات الشعب اعداديةادبيشبيب حسين صالح مالك8938132022098149

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات االعظمية اعداديةادبيطه اسماعيل هيثم مينه8939132022073118

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات االدبية النيازك ثانويةادبيحميد عالء محمد رغد8940112022137012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات عدن اعداديةادبيذياب غانم خالد ندى8941132022106082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات الشيماء اعداديةادبيعبد عويد عماد زينب8942122022098043
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات الخمائل اعداديةادبيجواد مهدي محمد فاطمه8943122022127089

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات التألف ثانويةادبيخضير مهدي حيدر تبارك8944102022133015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين النهروان اعداديةادبيمجيد داود سعد مهدي8945152021020141

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين العراقي اعداديةادبيعلي مكي سمير قيس8946102021005055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيمنديل حسن عدنان علي8947152021017094

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين البراق اعداديةادبيعالوي شنشول ساهي كرار8948152021002134

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات العقيلة اعداديةادبيمحمد زامل عباس هبه8949152022040124

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات زينب اعداديةادبيوناس حسن شهاب شهد8950142022110106

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةادبيمحمد رشيد ثامر احمد8951112021204005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةادبيخضير ياسين علي حسين8952132021007012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيهللا عبد خضير اللطيف عبد الهادي عبد8953131941008042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0المختلطة كصيبة ثانويةاحيائيحمد جابر شهيد مصطفى8954262041173029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين الغدير اعداديةاحيائيعطية عبود مسلم حسين8955242041071025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0الخارجيوناحيائيحزام مهاوي علي حسين8956152041400019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الغدير اعداديةاحيائيعيسى محسن حميد سجاد8957242041071033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات المصطفى ريحانة ثانويةاحيائيخليفة نجم خالد مالك8958102042141050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0الخارجياتاحيائيلفته جبر كريم نورا8959142042401175

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0الخارجياتاحيائيحميد الكريم عبد سالم ندى8960122042401095

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيالحسين عبد علي عادل طف8961152042080240

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيحسن ابراهيم ياسين حسن8962132041008023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيأحمد الستار عبد نزار رؤيا8963132042080015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيغانم الزهرة عبد ماجد علي8964122041030105

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةاحيائيعزاي غازي جهاد شهد8965122042230092

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيالحسين عبد علي اركان فارس8966112041203150

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيابراهيم ياسين محمود مريم8967152042080298

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةاحيائيجبر طعمه رزاق علي8968262041208028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيمشتت حسن موفق حسين8969132041008033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيعباس سعدون عباس رضا8970152051013027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيوادي الحسين عبد علي زهراء8971132052118031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين االمين البلد اعداديةتطبيقيشاكر ستار عثمان الدين نور8972112051033040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الشهداء سيد اعداديةتطبيقيحنتوش جرو راضي صادق8973142051008028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةتطبيقيحسين محمد علي عبد حيدر كرار8974122051206079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات الحرية شمس ثانويةتطبيقيهاشم حميدي قحطان ايه8975132052079001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيخضير وحيد عمار علي8976132051017041
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةتطبيقينعمه حميد سعد احمد8977112051201006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الجوهرة اعداديةتطبيقيالحسن عبد جاسم حسن سجى8978142052145037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين الكرخ ثانويةتطبيقيعباس نفاوه عباس علي8979102051003038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0الخارجياتتطبيقيحسين محمد علي الهدى نور8980142052401040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيداود سلمان محمد ابراهيم8981142051169001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات المسائية االبرار ثانويةتطبيقيالفي محيسن سالم دعاء8982132052283011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيمهدي حسين برهان ايه8983152052047004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيطلفاح اسماعيل علي موسى8984142051023126

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيغدير محسن صالح علي8985142051023083

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيسلمان جودت كاظم مسلم8986152051018063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين العراقي التراث اعداديةتطبيقيحسين ناصر هاشم محمد8987152051008067

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيشاطي خلف نجم صالح8988152051005071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةتطبيقيمجيد هادي االمير عبد احمد8989142051003002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيعزيز عيدان جبار مصطفى8990152051018064

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين الحكيم اعداديةادبيمدهوش هللا عبد محمود حيدر8991111921032017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين حلب اعداديةادبيمحي جاسب هامل ابراهيم8992261921013002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيطعيمه خليل يعقوب حسين8993272021031068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات االصيل اعداديةادبيعلي حسين كريم مرسلين8994112022064051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيضاحي محمود علي صادق محمد8995142021038130

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةادبيذيبان الجبار عبد طارق فرات8996112021057057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0ايسر-  الخارجيونادبياسماعيل خليل عبدالسالم احمد8997172021402009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةادبيشهاب قنديل جاسم فاطمه8998142022066039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيمطرود محمد حسين اكبر علي8999112021180096

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيحبيب راضي حمودي تبارك9000142022223012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةادبيغايب صبري طارق بدريه9001212022099018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية الهدى ثانويةادبيعبد حاتم عالء ايالف9002102022224004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الرواد ثانويةادبيحسن عمران فخري حسن9003232021255022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين بغداد اسد اعداديةادبيزامل هاشم شعالن مصطفى9004142021048096

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين البشير اعداديةادبيحسون عطيه شمران االمير9005142021036009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيشهاب الحسن عبد رضا مصطفى9006142021210092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات التسامح اعداديةادبيمجيد ليسه خالد ليلى9007142022076108

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيمرهون كاظم عبد مريم9008112022076107

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةادبيعودة جمعة كامل مصطفى9009112021160035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية حطين ثانويةادبياسماعيل العيبي مازن علي9010132021252090
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةادبيعباس عوض يونس ادهم9011102021160004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات عائشة اعداديةادبيابراهيم محمد علي الصاحب عبد زهراء9012142022074042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين المروج إعداديةادبيزيارة شناوه كاظم حسين9013142021013032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات سومر ثانويةادبيياسين فاضل عباس نبأ9014142022072102

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيخريبط صدام ابراهيم مصطفى9015152021075127

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين الطارق اعداديةادبيفاضل الكاظم عبد قحطان حيدر9016102021042007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين العراق اعداديةادبيهللا عبد محسن مهدي حسنين9017122021009063

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين الناهض العراق اعداديةادبيخلف هاشم علي حسين9018152021003031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية المهند ثانويةادبيجناني سلمان ستار محمد9019142021211065

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنات الهدى اعداديةادبينعمه عبد محمد اسيل9020152022047005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيهللا عبد محمد باسم صادق9021142021026056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةادبيخليفة محمد قاسم آيه9022212022294016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيحسن الكريم عبد تركي حسين9023142021024068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنات المسائية الهدى ثانويةادبيعبد حاتم عالء زهراء9024102022224009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنات المسك ثانويةادبيباشخ يونس جاسم طيبه9025142022119033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيكاظم عباس خضير محمد9026122021176039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنين المسائية المهند ثانويةادبيعطيه هادي حسن علي9027142021211050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0للبنين الوركاء اعداديةادبيكاظم جواد محمد باقر9028112021027016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةادبيحسين علي ياسين غسق9029112022095082

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنين الدين صالح اعداديةادبيسهيل حمزه طه هيثم9030132021008156

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنين الخبير اعداديةادبيعيدان محمد كامل مصطفى9031112021007087

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيجاسم هاشم كامل تبارك9032142042225058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيسبع هادي حامد رانيا9033142042225097

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيخلف محمد جاسم زينب9034122042231052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين بروانة اعداديةاحيائيمجيد محسن سامي محمد9035192041067029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيعلي سلمان جمعه فاطمه9036142042225218

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمد ايه9037122042107027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنين الطارمية أعداديةاحيائيياسين طه حميد محمد9038122041022086

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين الفارابي ثانويةتطبيقيحسن علي ناصر جابر9039212051026002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية المسيب ثانويةتطبيقيماضي بدر حسين محمد9040232051256074

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةتطبيقيفهد عليوي توفيق حيدر9041122051206027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةتطبيقيوادي جبار ثامر ضرغام9042132051009028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيحميد هللا عبد مصطفى ابراهيم9043162051352008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين النعيمية اعداديةادبيحنشل محمد مجيد مصطفى9044192021105031
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0خارجيونادبيمحيسن عبود حازم الرحيم عبد9045192021400048

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات النهضة اعداديةادبيحميد عواد سداد مريم9046192022191060

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين الهيثم ابن ثانويةادبيهادي طعمه عباس اسماعيل9047211921016002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيكريم حسن حازم مازن9048212021001048

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين الفارض ابن ثانويةادبيحمود جوده كريم علي9049212021015025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةادبيجاسم ولي عدنان غفران9050212022293022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيخليل محمد جاسم محمد9051142021024238

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0المختلطة النسائي ثانويةادبيمحمد جاسم قيس علي9052212021218009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين الفارض ابن ثانويةادبيعلي غزال علي هللا عبد9053212021015021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات تماضر اعداديةادبيجاسم علي محمد تبارك9054212022091014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات الذاريات ثانويةادبيعلي محمد يحيى نور9055212022180029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات الحريري ثانويةادبيعلي محمود احمد افراح9056212022144002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0الخارجياتادبيهيكي محسن علي عذراء9057212022401067

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين النضال اعداديةادبيالرضا عبد حقي محمد رجب سجاد9058212021029005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات االمال ثانويةادبياحمد كاظم جواد مروه9059212022153045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين البطوله ثانويةادبيالرزاق عبد حسين جاسم محمد9060212021067027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنات الطيبات اعداديةادبيحطي احمد شهاب اشجان9061212022178007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةادبيمهدي محمد رائد رويده9062212022294035

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية الكوت ثانويةادبيحزام خنجر هاشم فاطمه9063262022250049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةادبيحسين المهدي عبد صالح هاله9064262022076024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات النعمانية اعداديةادبيحمد فرحان الواحد عبد اسيل9065262022087003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةادبيحسن افليح محمد ازهر9066262021208005

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات االنتصارات ثانويةادبيشاهر العباس عبد كمال صفاء9067262022072034

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيكاظم حامد بشير بان9068262042092014

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات االحرار قبلة ثانويةاحيائيعواد مرشد وسام الهام9069262042138003

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين االنشراح ثانويةادبيعلي فاضل عباس علي9070182021114009

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين طه اعداديةادبيمريوش احمد هللا عبد حمزه9071142021177045

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيجمعه فاضل علي زينب9072182042205064

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةتطبيقيعلي العزيز عبد عباس حليمه9073182052214004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0الخارجياتادبيطاهر ناصر جمال جنان9074122022401033

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين الرضوانية اعداديةادبياحمد هللا عبد محمود علي9075102021041044

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين المحاويل اعداديةادبيحمزه كاظم محمد هللا عبد9076232021008053

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين الثقلين اعداديةادبيالحسين عبد عاتي غانم علي9077122021048081

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين الصفا اعداديةادبياسماعيل حسن صباح بكر9078132021029011
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الجبل ثانويةاحيائيخضر الياس نوري احمد9079212041036009

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيمحمد الجبار عبد الستار عبد اواب9080102051018003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات قار ذي ثانويةاحيائيمزحم عباس رائد ابتهال9081182042233002

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة588.0للبنات الزاهر العهد اعداديةاحيائيعبود جابر سعدون خديجة9082162042245014

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة588.0للبنات البيان اعداديةاحيائيمهدي كاظم حامد حليمه9083162042223008

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة585.0للبنات االهلية السياب ثانويةاحيائيمشعان عباس سالم رقية9084162042161012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة584.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيالعالي عبد فيصل علي مي9085162042202162

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنات اليمامة اعداديةاحيائيسلطان الكريم عبد الحكيم عبد زمن9086162042167017

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات الفضائل اعداديةاحيائينتيش كزار الكريم عبد تبارك9087222042104006

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةاحيائينيشان الكريم عبد مخلص حنان9088162042207040

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيجبر محمد بالسم حسن9089282041001024

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيعبود حميد صباح شروق9090292042057186

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنين االبرار ثانويةاحيائيحسن كاظم عزيز سعد9091232041059042

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيترياك جبار ستار فرح9092162042333028

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنين دجلة ثانويةاحيائيحسن علو مؤيد محمد9093282041012057

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيعبيد محي خالد سجاد9094232041042079

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيجداوة عبد رافد فرح9095162042202149

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية اإلسكندرية ثانويةاحيائيماجد ايوب الحسين عبد فاطمة9096162042459029

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيمحمد خضير ياس رانيه9097222042441008

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيرباط جغيل دوحي عايد9098292041007173

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات الهارثة اعداديةاحيائيجوالن كاظم زكي هبة9099162042176059

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةاحيائيصيوان حاتم اسعد بتول9100162042146011

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيخدام خلف عماد ايناس9101162042332011

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيالعزيز عبد سعود عزيز تبارك9102222042323397

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةاحيائيعباس االمير عبد عالء زينب9103162042166012

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيخليفه جاسم احمد زينب9104162042165208

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنين التميز اعداديةاحيائيعطب شريف خليل علي9105222041356132

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة583.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيحسوني يوسف عالء زهراء9106222042143170

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحيدر جاسم ساهي سجى9107232042271424

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيعلي محيسن ابراهيم اسماء9108222042414019

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيخضير ضهد العظيم عبد علي9109222041036223

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات البطحاء اعداديةاحيائيعبيد كاظم جبار زهراء9110222042160019

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيحسين محمد نهاد اسامة9111232041005013

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة575.0للبنين الديوانية اعداديةاحيائيحنيش هندال احمد محمد9112242041028054
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الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنين الوثبة ثانويةاحيائياحمد شهاب رمضان محمد9113202041013071

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات التميزاالهلية ثانويةاحيائيثجيل حميد رشاد نور9114222042421116

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيغريب شمهود محمد زهراء9115122042094127

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة573.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةاحيائيعزيز كريم طارق اسماء9116202042365004

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة573.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيكشاش جواد صبار زينب9117292042050091

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنات النضال ثانويةاحيائيزبون كاظم جبر إسراء9118282042050003

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنات حلب اعداديةاحيائيحسن علوان رحيم شكران9119242042107108

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيهللا عبد فرهود زغير فاطمه9120242042220631

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيسلمان كامل مضر افنان9121162042230006

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة570.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيعمر محمد احمد عمر9122202041250107

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنين الكردية للدراسة هلكوت ثانويةاحيائيحسن احمد عزيز محمد9123182041381051

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة568.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد خضر ذياب اركان9124172041008051

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة568.0الخارجياتاحيائيعبيد سالم علي نبأ9125222042401098

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة568.0اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد حمد هللا عبد9126202041002019

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة567.0المختلطة الفرات ثانويةاحيائيعباس صالح ربيع زينب9127162042301036

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنين االهلية ادم ثانويةاحيائيحسان براهيم باسل باقر9128162041038009

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة566.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيحسين كريم محمد يونس9129202041007066

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة566.0للبنين الصدر اعداديةاحيائيشكور بكر مشتاق محمد9130202041006059

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة566.0للبنات الرافدين هبة ثانويةاحيائيزاهي عبود حيدر الهدى نور9131162042235026

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة565.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيراشد كاطع رعد نور9132222042135229

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة565.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيسليمان شريف حكمت زينه9133202042154043

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة564.0للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةاحيائييعقوب جواد محمد حمزة فاطمه9134162042450058

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيلفته جواد صدام حسن9135162051043011

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة481.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيكاظم مهدي عيسى حسين9136162051140021

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة480.0للبنات االهلية السياب ثانويةتطبيقيعباس محمد جاسم زهراء9137162052161010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين االهلية البهاء ثانويةتطبيقيالرزاق عبد بدر عمار مجتبى9138162051494028

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة539.0للبنين االهلية الجديد النشأ ثانويةاحيائيسيالوي السيد عبد علي الرحمن عبد9139162041122004

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة535.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائييعقوب يوسف محمود براء9140162042280017

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة529.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيهاشم لطيف رياض محمد9141162041074031

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة461.0للبنين العباسية الروضة ثانويةتطبيقيمهدي العزيز عبد رياض محمد9142162051080036

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيناصر الحسن عبد عالء اسيل9143162052184007

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة502.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيعبود الجليل عبد هللا خير علي9144162041060061

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة499.0للبنات االهلية النخيل ثانويةاحيائيعلي طالب عالء دانية9145162042262012

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة499.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيهارون حبيب الستار عبد مريم9146162042218098
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الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة498.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيمحمد قاسم محمد احمد9147162041060008

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنين الزبير اعداديةاحيائيمحمد زكي علي مصطفى9148162041034059

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنات األبلة اعداديةاحيائيعفريت كاظم جواد حنين9149162042171012

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين الزبير اعداديةاحيائيعلي صبري عماد مصطفى9150162041034060

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة483.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيعلي حسين هاني عيسى9151162041355107

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة474.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيمطر احمد شهاب احمد9152162051043004

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة394.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيلفته عبد عباس حسن9153282051009014

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيسلمان فلك عبد كرار9154282051012065

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيجبر محيسن كريم علي9155282051002076

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة379.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيمراد عاجل جبار سجى9156282052190078

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيوطن مجيد نائل تقي محمد9157162051084208

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة506.0للبنات النضال ثانويةاحيائيجنيح حسن محمد زينب9158282042050045

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة432.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةتطبيقيوحوح عبيد هللا عبد حسين9159162051088006

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيزامل كاظم علي هللا عبد9160282051009047

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيحسن سعد منذر حسن9161282051002020

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيمحيسن فؤاد جهاد رضا9162162051036039

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة362.0للبنين األزكياء اعداديةادبيمحمد فاضل قاسم مهدي9163162021097137

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنات خم غدير اعداديةتطبيقيحسين عباس باسم مريم9164162052268013

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين قصر ام اعداديةتطبيقيحمد الحسين عبد علي حسين9165162051042013

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنات الفضيلة اعداديةتطبيقيرداد طعمه ابراهيم عبير9166162052212027

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين  االهلية موطني ثانويةتطبيقيمصطفى كاطع حيدر هللا عبد9167162051491028

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةتطبيقيمرزوق سلمان مشعل زينب9168162052201005

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنين عدي بن حجر اعداديةتطبيقيخليل الجبار عبد محسن محمد9169162051062080

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيالسلطان خضير السادة عبد علي9170162051069083

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيسلمان كاظم محمد سلمان ايات9171162052231004

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيحبيب صبيح عباس محمد9172162051060221

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنين االهلية البصرة ثانويةتطبيقيالحسين عبد يوسف عبداالمير حسن9173162051132001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنين الخاصة النموذجية الفارابي ثانويةتطبيقيجويد حسين علي ضرغام9174162051110036

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنين الرضي الشريف اعداديةتطبيقيعبدهللا عبدالرزاق عبدعلي عباس9175162051052024

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنين جيكور اعداديةتطبيقيادريس مجيد فرات مجيد9176162051061078

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة366.0الخارجيونتطبيقيخضير طالب وجدي الرحمن عبد9177162051400171

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة589.0للبنات الوركاء اعداديةاحيائياجخيم هللا عبد جريح ريام9178222042157043

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة583.0للبنين  الفهود اعداديةاحيائيحسين صابر كامل سجاد9179222041046040

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنات االهلية االندلس ثانويةاحيائيادريس صبحي محمد عمار نبأ9180162042187030
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البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنات النور اعداديةاحيائيراضي محسن عباس زهراء9181222042156132

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنين البصرتين اعداديةاحيائيحسين نعيم ثامر علي9182222041029196

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيياسين عطيه علي مؤمل9183222041053146

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيمسير بطاح جبار صادق9184222041058062

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة581.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيصالح سوادي حسين فرقان9185162042150031

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيبديوي جاسم كاظم زهراء9186222042323164

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات العربي التراث اعداديةاحيائيمحمد خالد وليد زهراء9187162042179011

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنين البصرتين اعداديةاحيائيكشاش مشني سعد وائل9188222041029193

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيجبر نعمه كاظم الهدى نور9189222042175261

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيمحمد خليف نجم مصطفى9190222041053186

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيسلمان الكاظم عبد حسين ساره9191162042165254

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنين المسائية الفهود ثانويةاحيائيضميد راضي الحسن عبد محمد9192222041308034

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائينجم حسين ميثم نرجس9193162042226111

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيشريف جعفر سالم علي9194222041077121

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات العقبة اعداديةاحيائينخيل عليوي حسن زينب9195222042111040

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةاحيائيكريم محمد غالب فاطمة9196222042139193

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيليلو الحسن عبد إبراهيم زينب9197222042143183

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات الوالية ثانويةاحيائيكطافه الرضا عبد صباح زهراء9198222042190085

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنين سامراء ثانويةاحيائيمطلك علي سعد سجاد9199222041092019

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات الشموس شمس اعداديةاحيائيمويل سالم هللا عبد زينب9200162042283026

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات االهلية الريان ثانويةاحيائيثجيل سعدون كريم غدير9201162042297032

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيمحمد القادر عبد وليد عهود9202162042381147

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيالحسين عبد جاسم نصيف غدير9203222042394060

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيعوده االمير عبد عوده نبأ9204222042414205

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيعطشان كاظم اسعد انتصار9205222042178010

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنات العلياء ثانويةاحيائيجاسم حميد وليد فاطمه9206162042227053

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية الخورنق ثانويةاحيائيغياض محسن محمد فاطمة9207222042412068

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيجارود عباس طالب مكارم9208222042103234

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيرضا شريف امير فاطمه9209222042436037

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيبردي حسن طالب رباب9210222042143112

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائيعودة سلمان داود تبارك9211222042105012

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيفرحان عون ابراهيم زينب9212162042380055

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات العباسية اعداديةاحيائيهللا عبد هثل كاظم رياحين9213162042233009

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيصالح مهدي عقيل فاطمة9214162042184196

278 من 271 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيعبد علي داخل دعاء9215222042436016

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيموسى فاضل عقيل الهدى نور9216162042202176

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنين  الفجر اعداديةاحيائيخطار عليوي محمد حسن9217222041031014

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيصافي مطرود فرحان يوسف9218222041053199

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة578.0للبنين الفاضلية ثانويةاحيائيفضل خضير ماجد مصطفى9219242041151042

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيخلف رزاق هاشم فاطمة9220222042135187

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0الشيعي الوقف- للبنات الصديقة ثانويةاحيائيموازي رحيم علي اسيل9221222042112005

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات العقبة اعداديةاحيائيشبيب العالي عبد خالد ختام9222222042111023

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيعبيس داود سالم منى9223232042153164

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات الوركاء ثانويةاحيائينصيب جسيم مجيد زهراء9224162042244017

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيحميدي جاسم احمد زهراء9225222042414095

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد اعداديةاحيائيعليوي جويد عباس سجى9226162042222013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيعلك شعالن انور فاطمة9227162042383180

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيمجالد علي عبد السادة عبد كلثوم9228162042184228

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة576.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيلعيبي الحسين عبد سمير الهدى نور9229222042110071

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة576.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيظاهر حسين جبار نبأ9230222042162208

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة576.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيعباس طالب علي حسين9231222041035075

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة576.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةاحيائيعلي حسين علي مصطفى9232162041131043

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة576.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيجاسم الحسين عبد رحيم حسن9233222041021025

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة576.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيمري حيذور عزاره علي9234222041053124

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة576.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمحمد حميد امجد فاطمة9235162042202131

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة575.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيغضيب هاشم باسم رسل9236222042175073

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة575.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيعويد محسن خلف علي9237222041091126

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةاحيائيياسين يحيى معمر علياء9238222042139172

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيهليب الواحد عبد الرضا عبد فاطمه9239222042321249

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيساجت هاشم غني محمد9240222041091181

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات األهلية األنوار ثانويةاحيائيصالح مكطوف رحيم وسن9241222042142086

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيهواش قاسم محمد شمس9242162042165283

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيكاظم هويدي حمزة عذراء9243242042220579

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيحسن علي مجيد رغده9244242042104062

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيعمران هللا عبد زياد حسين9245212041004037

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيمحمد هاني دريد زهراء9246232042093074

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة573.0المختلطة المسار اعداديةاحيائيعبيد صحن حيدر هبه9247222042255013

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة573.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيحمود هدمول محمد ميالد9248162042204103
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البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة573.0للبنين الشهداء اعداديةاحيائيعودة سهر فرحان قاسم9249222041057025

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572.0للبنين المسائية االحرار اعداديةاحيائيبندر راضي كاطع منتظر9250162041365052

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيحسين حسن فالح حسين9251262041209055

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيجوده نجم محمد علي9252222041010128

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572.0للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةاحيائيحسن هادي صفاء احسان9253162041094002

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيمحيميد كريدي عباس نوره9254262042083113

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةاحيائيمجيد علي حسن اساور9255162042260006

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة572.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيكاطع كاظم فالح زهراء9256292042055041

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيجابر علي عباس أديان9257222042323001

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنات العشار اعداديةاحيائيظاهر خالد كريم زينب9258162042228065

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيكاظم جواد محمد هادي9259232041020407

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنات عدن ثانويةاحيائيرومي حاجم رحيم حليمه9260232042076020

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنين االنتصار ثانويةاحيائياحمد صبحي هيثم احمد9261192041123001

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيدحام طالع دحام حسين9262222041058030

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيهويدي الحسين عبد يحيى اكرم9263252041009021

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنين االهلية الخورنق ثانويةاحيائيخلف موسى احمد مسلم9264222041372027

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحسن هادي حسن بتول9265242042220107

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة528.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيعودة طالب مشتاق زينب9266162042202104

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة565.0للبنات العدل ثانويةاحيائينعيمه هوين كريم زينب9267282042082024

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة563.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةاحيائيحنش داود محمود عباس9268162041083021

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة563.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيمانع محسن رسول تبارك9269282042055020

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة561.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةاحيائيعباس فزع نجم احمد9270162041083003

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة558.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيسبتي علوان حميد كاظم9271282041007021

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة557.0للبنين المنار اعداديةاحيائيعليوي هللا عبد العظيم عبد نور9272222042095059

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة557.0للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيحبيب فنجان الحسين عبد زهراء9273222042411031

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة554.0للبنات المعرفة اعداديةاحيائيعباس خضير حسين شمس9274162042175034

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة552.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيحسان محمد حاتم زهير9275222041077061

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة552.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيحري مطير حميد عذراء9276282042190213

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة552.0للبنين الطيار جعفر ثانويةاحيائيهندي خضير منشد اكرم9277282041020002

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة550.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيسلمان عليوي كاظم جواد9278282041007005

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة533.0للبنين سامراء ثانويةاحيائيعبيد جاسم حسن محمد9279222041092038

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة508.0للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيعبد برهان عالوي نبأ9280222042411055

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة579.0للبنين الشباب اعداديةاحيائيالهادي عبد رضا رياض منتظر9281222041033165

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة574.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيجالي ورد حامد زينب9282222042162094

278 من 273 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة573.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيرخيص كاظم سالم زهراء9283222042109040

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة571.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيمحيميد سمير عبد آيات9284222042113020

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنين االخاء اعداديةاحيائيحاتم عويلي الجليل عبد ايوب9285222041037022

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنات الوركاء اعداديةاحيائيكريدي زغير حسن سجى9286222042157076

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيبدير خليف كاظم امين9287162041039003

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة564.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائينعمه صبيح صادق رمله9288222042153147

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة563.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيفدعم غريب علي زينب9289222042151040

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة561.0الشيعي الوقف- للبنات الصديقة ثانويةاحيائيحسين فيصل كاظم رقيه9290222042112028

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة559.0للبنات االهلية الجوادين ثانويةاحيائيعساف يازع حسين هدى9291222042396059

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة558.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيسلمان مهدي هللا عبد منتظر9292222041017109

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة557.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيجابر مطشر جاسم االء9293222042436007

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة557.0للبنات الوركاء اعداديةاحيائيحسن عريبي داخل ايمان9294222042157012

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة557.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةاحيائيكاظم ناصر علي رواء9295222042188008

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة556.0للبنين التضامن ثانويةاحيائيناصر حسن كريم خديجه9296222042016005

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة555.0للبنات التميزاالهلية ثانويةاحيائيمصبح مطرب عودة البنين ام9297222042421005

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة553.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيحسن عبود رائد رسل9298222042178049

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة553.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائيبدر حسن فالح شمم9299222042105061

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة551.0للبنين المتنبي اعداديةاحيائيسلمان نعيم نافع علي9300162041006023

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة549.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيفزع ياسر صالح مريم9301222042323297

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة549.0للبنات السوق اعداديةاحيائيهاني الفاضل عبد مهند نرجس9302222042209183

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة549.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيعناد صالح محمد قاسم9303232041042148

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة547.0للبنات الرسول بضعة اعداديةاحيائييونس شباط محسن مريم9304272042087161

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة547.0للبنين المسائية الفهود ثانويةاحيائيياسر محمد الكاظم عبد محمد9305222041308037

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة560.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائينديوي محمد صباح المعالي علي9306222041036194

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة539.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيسنوح اللطيف عبد مرتضى الرا9307222042107057

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة537.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيمحمد حمزه حيدر كرار9308222041001096

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة535.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيبشير السادة عبد غالي سجاد9309222041003146

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة535.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيكريم جرو احمد مرتضى9310222041098179

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة534.0للبنات الوركاء اعداديةاحيائيحسن عريبي داخل االء9311222042157006

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة531.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعلي عبد موحان عالء ايمان9312222042323040

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة531.0للبنات النور اعداديةاحيائيجلود علي حسين عذراء9313222042156213

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة528.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيعبيد خلف حسن عبير9314222042153297

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة527.0للبنات الشموخ اعداديةاحيائيفرحان سلمان ياسين بنين9315222042134022

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة524.0للبنات الشموخ اعداديةاحيائيلطيف صالح مهدي ريان9316222042134045
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيبادر عطيه كريم مصطفى9317282041007026

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيناصر نعمة مهدي مريم9318162042381181

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين الخاصة النموذجية الفارابي ثانويةاحيائينعمه رحيم خالد حسين9319162041110005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيحمود رمضان رياض ميادة9320162042218107

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةاحيائيخزعل مهدي هاشم علي9321162041108017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةاحيائياسماعيل لعيبي حسين جهاد9322162041350002

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0الخارجيوناحيائيحنون قاسم احمد نظير9323162041400100

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة443.0للبنات البسمة اعداديةتطبيقيمحمد عادل علي زينب9324162052257008

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيابريسم الحسين عبد علي احمد9325162051047010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيضمد عبدالرضا هللا مال سجاد9326162051039047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقييعقوب تميم كاظم حسن9327162051015019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيعويد ماضي حسين علي9328162051357274

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة312.0للبنات الطيبات ثانويةاحيائيصالح فاضل احمد بسمله9329282042097009

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين العمارة اعداديةتطبيقيخيرون حنين عاطف علي9330282051006095

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيسعيد شيال زاهد عباس9331162051364082

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية العباسية ثانويةتطبيقيعوده زيد عبد محمد يعقوب9332252051156070

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيزغير وارد عقيل مريم9333282052190124

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0الخارجيونتطبيقيابصيري حسن علي كرار9334162051400258

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنين حمدان اعداديةتطبيقيبدران احمد ناجي حسين9335162051046018

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيعجيل نعمة كاظم نور9336162051358238

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيزغير غالي منصور عدنان9337162051139077

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة329.0للبنين  الكرمة اعداديةتطبيقيمحمد جاسم مصطفى سجاد9338222051039030

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيمعيدي رسن عباس علي9339162051357296

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات النصر اعداديةاحيائيغلوب عالوي مهدي مريم9340222042167071

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنات رملة اعداديةاحيائي زياره جواد احمد زهراء9341222042115042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات القنوت ثانويةادبيذبيح كاظم باهض فاطمه9342161922206025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة391.0للبنين عدي بن حجر اعداديةادبيغالي هندول شاكر منتظر9343161921062119

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة387.0للبنين االسالم فتى اعداديةادبيجمعة الكاظم عبد حميد المجتبى9344161921112008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةادبيمناتي طعمة محسن احمد9345161921039005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة375.0للبنين جيكور اعداديةادبيحمزه جادر جري محمد9346161921061082

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنين المتنعمين ثانويةادبيكاظم الحسن عبد عباس حسين محمد9347161921092033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنين األهلية الجنات ثانويةادبيسوادي صبري رعد حسين9348161921032010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0المختلطة النصر ثانويةادبيصيهود حميد وائل باقر9349161921305006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات رفح اعداديةادبيعواد شاكر أنس عبير9350162022219041

278 من 275 صفحة



االلكترونية الحاسة قسم (التوسعة بعد) 2021/2020 الدراسية السنة (الصباحي) الخاص الحكومي القبول العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

والمتابعة والتخطيط الدراسات دائرة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاالسماالمتحاني الرقمت

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيجاسم محسن توفيق زهراء9351162022217043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنات المآثر ثانويةادبيمطر الحسين عبد السالم عبد فاطمه9352162022455026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيالحسن عبد كامل رافد سرمد9353162021365032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةادبياللطيف عبد الودود عبد محمد منار9354162022381072

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات الوثبة اعداديةادبيالرضا عبد قاسم صادق زينب9355162022241026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات االبتسامة اعداديةادبييسر حسين علي نور9356162022253054

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات البسمة اعداديةادبيخلف محمد جاسم غدير9357162022257048

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0الخارجياتادبيلفته قاصد حسن زهراء9358162022401113

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات الوركاء ثانويةادبيحسوني ماضي جبار ايات9359162022244004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنات المحاسن ثانويةادبيكاطع سلمان ديوان فاطمة9360162022193018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0الخارجياتادبيعباس فاضل محمد غدير9361162022401222

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين المتنعمين ثانويةادبيالواحد عبد االمير عبد عدنان هللا عبد9362162021092017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنات الرحمن فيض ثانويةادبيالحسين عبد علي احمد ضحى9363162022249010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنين الطالئع اعداديةادبيمعتوق حبيب عادل العابدين زين9364162021012016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبياحمد ناصر علي تبارك9365162022265023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات الهدى اعداديةادبيسلمان الحسن عبد حافظ عذراء9366162022150043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة337.0للبنات العروبة اعداديةادبيمحمد صالح محمد زينب9367162022237027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0الخارجيونادبيمحمد ثجيل جادر محمد9368162021400319

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيجليهم ياسين عامر شهد9369162022217063

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات السيبة ثانويةادبيشبر زغير شبر اسراء9370162022250002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات الثريا ثانويةادبيحمادي يونس رعد نور9371162022338028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيالرضا عبد جميل محمد سامي حيدر9372162021353020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الدير ثانويةادبيعبيد شبيب عباس محمد9373162021364068

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0الخارجيونادبيدخيل حسن نوري ايهاب9374162021400037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنات الزاهر العهد اعداديةادبيجوده الرضا عبد حسن ايمان9375162022245006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيمنصور علي عادل علي9376162021365043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين الجزائر اعداديةادبيجعاز كيلو راضي حيدر9377222021042015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيدرباش بدر صادق احمد9378162021371009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيجبار مطلق طارق العابدين زين9379162021352042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنين الشهداء اعداديةادبيداود سلمان داود منتظر9380162021015054

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةادبيساجت حميد نعيم علي9381162021369031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيسبهان حمزه الرحيم عبد يوسف9382162021352112

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةادبيفاخر الرضا عبد أمين قاسم9383162021350036

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0للبنين االجيال اعداديةادبيعلي كاظم عالء حسين9384162021014012
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0للبنات الزاهر العهد اعداديةادبيوادي خلف ناصر فاطمه9385162022245057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنين الطالئع اعداديةادبيحسن االمير عبد مفيد حسن9386162021012007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيخلف غني علي احمد9387162021011003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيجواد كاظم محمد مصطفى9388162021352101

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنات المآثر ثانويةادبيعامر محسن عامر هدى9389162022455041

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيحسين علي فريد علي9390162021371079

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيفليح جمعه لطيف عباس9391162021352050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0الخارجياتادبيمحمد حميد عبد احمد افنان9392162022401016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين االخضر الحزام ثانويةادبيعبود العباس عبد ناظم عماد9393162021048008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة323.0للبنات المحاسن ثانويةادبيمحمد ابراهيم سالم سارة9394162022193014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية العرب ثانويةادبيدهش يوسف صباح خالد9395162021370018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0الخارجياتادبيهدايت موفق جودت رسل9396162022401096

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية العراق اعداديةادبيعودة علي حسين احمد9397162021357006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0للبنين االخضر الحزام ثانويةادبيهللا عبد الصمد عبد طالب حيدر9398162021048004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0للبنات االهلية الرحمن كرم ثانويةادبيعيسى هللا عبد الخالق عبد حنين9399162022205004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيحمد رشيد كاظم هللا عبد9400162021365037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيعامر حسين علي فاطمة9401162022210088

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة319.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيزياره عاشور ابراهيم حيدر9402162021340024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة319.0للبنات االنوار بحار ثانويةادبيغثيث محمد قاسم زينب9403162022458067

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0الخارجياتادبيعباس االمير عبد ثائر ركزان9404162022401101

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةادبيحميد حسين رياض زهراء9405162022350004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0للبنات العربي المشرق ثانويةادبينايف حميد الكريم عبد انتظار9406162022148003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنات البتول اعداديةادبيعبود داغر رحيم فاطمة9407162022242059

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةادبياللعيبي غازي اسامه حسين9408162021074008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة316.0للبنين األصفياء اعداديةادبياحمد علي عقيل علي9409162021099029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةادبيطاهر مكي طالب حسين9410162021358019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة316.0للبنات الماجدي المجيد عبد الشهيد اعداديةادبيالحسين عبد صباح محمود شكران9411162022222017

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنين الوائلي احمد اعداديةادبيمحمد هاشم ابراهيم محمد9412162021050025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنين األزكياء اعداديةادبيهادي هاشم نافع حسنين9413162021097023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنات االبتسامة اعداديةادبيمطلك كاظم نجم ضحى9414162022253034

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيلفته جاسم صباح احمد9415162021011002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة313.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيعبود سالم فاضل الرحيم عبد9416162021340037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة313.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيعلي المحسن عبد محمد فاطمة9417162022210092

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة313.0للبنين حمدان اعداديةادبيهللا عبد خالد اللطيف عبد مصطفى9418162021046081
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة312.0للبنات الهارثة اعداديةادبيالحسين عبد جبار ماجد غدير9419162022176034

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة311.0للبنين االهلية (عج)المهدي ثانويةادبيجاسم الحسين عبد علي كرار9420162021421006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة310.0الخارجيونادبيحسن علي عبد حسين نبراس9421162021400460

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةادبيعيسى نهار غانم الرحمن عبد9422162021359029

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة310.0للبنات رفح اعداديةادبيحسين هللا عبد عبد زهور9423162022219028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة547.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيعاشور شعيبث ناصر علي9424222041310143

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنين المسائية العراق اعداديةاحيائيياسر علوان خالد مصطفى9425162041357089

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة300.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيمحمد عبد كاظم بتول9426162042380025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيعنيس جودة كريم حوراء9427162052146020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة360.0الخارجياتتطبيقيعلي يازع عبد رسل9428162052401042

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةتطبيقيالكريم عبد خليل ضياء صابرين9429162052204027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيزناد بالسم حسين نور9430162052381148

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيعبادي سامي أنور حوراء9431162052383162

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0الخارجيوناحيائيمانع جياد حسن مجيد9432222041400115

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيعبود حميد اياد حسين9433242041018020

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات خم غدير اعداديةتطبيقيحسين حبيب ميثم سكينة9434162052268009

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنات المسائية التأميم ثانويةادبيمزبان حنون عبد دنيا9435282022190045

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنات البيان اعداديةادبيكاظم محمد جبر زهراء9436282022078019

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةادبيشندي الحسين عبد جودة احمد9437162021369002

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة544.0المختلطة النصر ثانويةاحيائيليلو كعيبر علي داخل9438282041104001

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة305.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيعذيب لفته عليوي سجاد9439282041151133

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيمري بنيان ياسر نداء9440161922380032

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0الخارجيونادبيمسلم الحسين عبد حسن مؤمن9441162021400307

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنات البينات ثانويةادبيصكبان مسعد عمار ابابيل9442222022193001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة309.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيحاشوش صيوان ناظر حسن9443222021028016

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة307.0للبنين االخضر الحزام ثانويةادبيحمادي ناصر حيدر الباقر محمد9444162021048010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة303.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيهللا عبد خلف ناصر علي9445222021005038

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيعوده الحسين عبد حسن علي9446222041001072

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0للبنين  الرفاعي اعداديةاحيائيابراهيم كوعي سعد سجاد9447222041028047

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة305.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيعالل صاحب رزاق منار9448222042109083

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0للبنين االهلية السياب ثانويةتطبيقيبريبش بغيلي هادي محمد9449162051073024

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين الفقار ذو ثانويةادبيعودة عطية حازم حسين9450292021011010

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةادبيدغيم مايع محمود حيدر9451222021020007
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