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االسنان طب كلية/بغداد جامعة597.7للمتميزات الكوثر ثانويةاحيائيعبد سامي نسيم زهراء1122042109068

االسنان طب كلية/بغداد جامعة597.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيحسين مدب جبار اية2102042223014

الصيدلة كلية/بغداد جامعة596.3زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائي محمد مالك محمد مصطفى3142041010088

الصيدلة كلية/بغداد جامعة596.0المختلطة صعب البو ثانويةاحيائيمهدي الحسين عبد غانم نور4212042269006

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيرشيد كاظم جواد محمد5152051013060

المدني قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيخلف حسين علي محمد6132051001086

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة587.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيجاسم موات حساب زهراء7242042130064

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين المأمون اعداديةاحيائيالرزاق عبد رشيد علي رشيد8102041006009

واالتصاالت االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيداود رشيد طارق سرور9112042073052

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة589.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيكاظم جواد فداء محمد10102041026217

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيالرحمن عبد الستار عبد خالد ياسر11192041114118

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة586.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيأحمد هللا عبد اسماعيل رقيه12252042062417

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة584.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيكاظم جواد فداء ايه13102042223015

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة578.0للبنين الداودي اعداديةاحيائيزوبع الدائم عبد كمال هللا عبد14102041029029

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة576.0للبنات عدن اعداديةاحيائيشمخي هللا عبد طارق زينب15132042106032

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة574.0للبنات اجنادين اعداديةاحيائيعزيز محمد غريب محمد مؤيد رانيا16102042120038

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة560.0للبنين المسائية االبداع اعداديةتطبيقيعباس هللا عبد هادي علي17122051202053

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة560.0للبنين الوقار ثانويةتطبيقيموسى حسين علي حسن18272051046014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة571.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيعبد محمود عكلة محمود19192041114103

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة570.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيعبود مهدي علي كوثر20132042086094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة565.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيطه نعيمه عبود شفاء21222042321116

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة561.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيكاظم المجيد عبد داود نبأ22132042070227

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة561.0للبنين الرمادي ثانويةاحيائيعلي محمود السالم عبد نوح23192041001104

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة560.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيحسان عماش حامد جنيد24192041002018

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة558.0للبنين النورين ذو ثانوبةاحيائيعليج دنبوس جميل شمس25122042020061

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيجبار ابراهيم عبدالمنعم زينه26132042283082

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة555.0للبنات الفداء اعداديةاحيائيعلي حسين عالء ضحى27142042100095

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة553.0للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيعليوي هادي عباس هادي28232041005149

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة552.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةاحيائيسلمان جيثوم حسين صفا29232042141028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة549.0للبنين قباء اعداديةاحيائيجوهر ونيس عباس اياد30152041010012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة548.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيمصطفى رضا محمد الرحمن عبد31102041017048
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة548.0الخارجيوناحيائيسعيد شيخ احمد شهاب طه32142041400044

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة577.0للبنات الرحمن اعداديةاحيائيحوم عدنان محمد هدير33102042103051

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الحرية شمس ثانويةتطبيقيحلفه الجبار عبد ستار منار34132052079029

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة472.0للبنات المعالي ثانويةتطبيقيداود هللا عبد موفق نور35142052127023

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة469.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقيفيصل ابراهيم مشرف اصاله36102052095006

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة461.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةتطبيقيخضير عباس يحيى براق37112052080003

البيئة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة484.0للبنين االمامة ثانويةتطبيقيخلف محمد يونس محمد38212051083027

الطاقة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة573.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائياسماعيل حسين الدين عالء غدير39102042114039

المساحة قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة506.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةتطبيقيخلف قاسم سعد افنان40152052054004

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة590.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيبدر ناصر عقيل زينب41132042071083

الطيران قسم/الهندسة كلية/بغداد جامعة588.0ايسر-  الخارجياتاحيائيحسين حميد طالل افنان42172042403018

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة584.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائيحمود حسين رياض زهراء43112042106046

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة577.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيحسين الخضر عبد اكرم ُرسل44142042134056

واالتصاالت المعلومات قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة577.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيوحيد محمد فؤاد محمد45212041272245

الحياتي الطب قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة595.0الخارجيونتطبيقيمطر جاسم محمد جاسم46162051400056

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة526.0للبنين المركزية النجف اعداديةتطبيقيعطيه احمد سعد حسن محمد47252051001084

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة522.0للبنين المسائية الطف ثانويةتطبيقيعبد كاظم صادق جعفر48132051257017

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة510.0للبنات سومر ثانويةتطبيقيعلي حسن علي افاق49142052072004

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة508.0للبنين العقاد اعداديةتطبيقيموسى الرضا عبد ماجد حسن50122051031040

الميكاترونكس قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة504.0للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيشوكت الرزاق عبد احمد طه51142051018060

االحيائية الكيميائية قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة585.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيالرزاق عبد رحم حسين مصطفى52222041311081

المؤتمت التصنيع قسم/الخوارزمي-الهندسة كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيحمزه جهاد مهدي محمد53272041010182

العلوم كلية/بغداد جامعة586.0للبنات المسائية النهضة ثانويةاحيائيحسن شهيد الدين عماد بلسم54112042217015

العلوم كلية/بغداد جامعة584.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيعلي يونس رعد نور55152042054295

العلوم كلية/بغداد جامعة583.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيمحيبس حسن عدنان راجين56152042080093

العلوم كلية/بغداد جامعة566.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيحسين جهاد عدنان علي57142041018119

العلوم كلية/بغداد جامعة561.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةاحيائيمجدي جثير قاسم حوراء58142042086013

العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات الناصرة اعداديةاحيائيحمزه عيسى حمزه آيه59142042133001

العلوم كلية/بغداد جامعة554.0للبنات  النموذجية البياع ثانويةاحيائياحمد الرضا عبد سعد زهراء60112042066029

العلوم كلية/بغداد جامعة553.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيكزار عبيد حسن عال61262042120160

العلوم كلية/بغداد جامعة552.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيهادي علي هادي علي62252041150256

567 من 2صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

العلوم كلية/بغداد جامعة551.3للبنات العامرية اعداديةاحيائيرجب محمد هاشم كوثر63102042118101

العلوم كلية/بغداد جامعة551.0الخارجيوناحيائيعبدالغني عدنان مازن محمد64102041400034

العلوم كلية/بغداد جامعة549.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيحمزه ناجي علي يوسف65242041003303

العلوم كلية/بغداد جامعة547.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائينزال دحام كريم غدير66132042118193

العلوم كلية/بغداد جامعة546.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائيحميد الزم محمد فاطمه67112042110076

العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةاحيائيمحمود شاكر محمد انسام68172042305013

العلوم كلية/بغداد جامعة545.0للبنات البتول اعداديةاحيائيكاظم احمد الكريم عبد عائشة69112042072097

العلوم كلية/بغداد جامعة544.0للبنات المعالي ثانويةاحيائيحسن غازي علي مريم70142042127036

العلوم كلية/بغداد جامعة544.0الخارجياتاحيائيقاطع حسين سالم زينب71262042401033

العلوم كلية/بغداد جامعة543.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيسعيد لعيبي ناصر براق72132042117044

العلوم كلية/بغداد جامعة542.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيعيسى كاظم حميد اسراء73132042283003

العلوم كلية/بغداد جامعة541.0للبنات اليرموك ثانويةاحيائيحنتوش احمد فتحي حنين74102042093008

العلوم كلية/بغداد جامعة539.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيحمزة عبد داشور هاجر75262042120234

العلوم كلية/بغداد جامعة536.0للبنات المنتهى اعداديةاحيائياسماعيل ابراهيم بشير الهدى نور76212042103069

العلوم كلية/بغداد جامعة479.0للبنات االصيل اعداديةتطبيقيهاشم حميد االمير عبد مريم77112052064025

العلوم كلية/بغداد جامعة478.0الخارجيونتطبيقيكاظم جحيل عباس علي78142051400072

العلوم كلية/بغداد جامعة475.0للبنات المسائية سمية اعداديةتطبيقيسوادي جوده جاسم زينب79152052080031

العلوم كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االهلية الكندي ثانويةتطبيقيكاظم عبد رحيم بتول80292052085004

العلوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنات الحاتمية ثانويةتطبيقيعبد جابر حسن بتول81182052159003

العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات الجمهورية اعداديةتطبيقيمحمد جبار فائز زهراء82162052239016

العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيبطوش هندل االمير عبد حسن83152051007018

العلوم كلية/بغداد جامعة445.0للبنات النصر اعداديةتطبيقيعبود كاظم حسين رسل84122052112014

العلوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنين بردى ثانويةتطبيقيابراهيم محمود عدي الدين سيف85212051229002

العلوم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين االندلس ثانويةتطبيقيالرضا عبد ياسين علي هللا عبد86102051012012

العلوم كلية/بغداد جامعة435.0للبنات المسائية البيان ثانويةتطبيقيفاضل محمد ملوكي فاطمه87192052376002

العلوم كلية/بغداد جامعة430.0للبنين االنصار اعداديةتطبيقيمحيميد اللطيف عبد سمير محمد88132051003060

العلوم كلية/بغداد جامعة426.0للبنين النورين ذو ثانويةتطبيقيياس قاسم ماهر هللا عبد89112051019030

العلوم كلية/بغداد جامعة426.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةتطبيقيذياب كريم حامد محمد90102051061012

العلوم كلية/بغداد جامعة426.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقييحيى تركي مطلك محمد91182051361024

العلوم كلية/بغداد جامعة426.0للبنين االهلية االخالق مكارم ثانويةتطبيقيكريم محمد سالم احمد92162051415002

العلوم كلية/بغداد جامعة424.0الخارجيونتطبيقيعكاب كاظم جواد امجد93162051400039
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العلوم كلية/بغداد جامعة424.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحمود حسين رحيم سجاد94282051151324

العلوم كلية/بغداد جامعة423.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيلطيف هادي عماد زيد95142051023036

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة521.0المختلطة كفري ثانويةاحيائيمحيسن جعفر صادق الحق عبد96322041040009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة518.0للبنين  الفهود اعداديةاحيائيعلوان مصارع علي صادق97222041046041

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيحميد جمال مصطفى عمر98212041003127

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة508.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيحمود عباس كاظم زينب99122042094144

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة507.5للمتميزين الصدرين ثانويةاحيائيعذافه هللا عبد جمعه علي100152041012054

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة507.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيصكبان زيد عبد فاهم هبة101232042271773

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة504.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيجابر محمد علي سجاد102222041021063

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيسلمان داود سعد براء103142042224013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة499.0للبنين اليرموك ثانويةاحيائيموسى الستار عبد محمود عمر104182041129009

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة425.0المختلطة قنديل ثانويةتطبيقيحمادي حمو علي حسين105212051256002

الرياضيات قسم/العلوم كلية/بغداد جامعة424.0للبنين االهلية الموعود ثانويةتطبيقيهللا عبد محمد حسين علي106222051357007

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة560.0للبنات اآلفاق ثانويةاحيائيسرحان جبار عماد فاطمه107122042114071

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة551.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائياحمد عازم إبراهيم بسمله108112042114019

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة529.0للبنات النهضة اعداديةاحيائيجمعه كريم حاتم رانيه109192042191046

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة525.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيحميد فؤاد اسامه طيبه110102042095057

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة523.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيجاري هادي اسعد الهدى نور111222042437035

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة521.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيعطيه حسين جاسم نمارق112152042080325

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات االمال ثانويةاحيائيرحيمه عدنان هاني الهدى نور113142042108148

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة516.0للبنات الفوز اعداديةاحيائينصيف محمود شنان زهراء114122042094115

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة515.0الخارجياتاحيائيناجي عبداالله بشير زينب115152042401068

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة515.0للبنات السياب ثانويةاحيائينوار عريبي عادل نور116102042077102

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات المعراج اعدايةتطبيقيمحمد عباس صباح تبارك117102052113007

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة428.0الخارجياتتطبيقياحمد بريسم باسم مالك118112052401037

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة425.0للبنات البطولة اعداديةتطبيقيسعود علي محمد زهراء119102052110037

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة420.0للبنات الفيحاء اعداديةتطبيقيالحسن عبد محيبس ناجي نورس120152052048072

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة419.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيكاظم محمد عامر بتول121112052074010

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة419.0للبنات الرميلة اعداديةتطبيقيصابر خلف علي ايمان122152052044003

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة413.0للبنات النيل اعداديةتطبيقيقند حسين علي ازهار123222052169002

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة409.0الخارجياتتطبيقيياسين الرزاق عبد أحمد دعاء124142052401009
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للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة408.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيحسن عباس الرحمن عبد نبا125122052098054

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة407.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيبلوز هللا عبد كاظم رفل126182052162010

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة406.0للبنات حطين اعداديةتطبيقينصيف علي حسين ايام127132052103006

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة406.0للبنات العقيلة اعداديةتطبيقيبدر عطيه عوده فرقان128152052040035

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة403.0للبنات العقيلة اعداديةتطبيقيالحسن عبد كاظم احمد مياده129152052040041

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة402.0للبنات الفكر اعداديةتطبيقيناصر محمد هاشم زهراء130152052056022

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة402.0للبنات السياب ثانويةتطبيقيصالح مهدي ذيبان فاطمه131102052077021

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة400.0للبنات النبوغ ثانويةتطبيقياحمد حميد عامر ياسمين132102052098013

للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة399.0للبنات االهلية الصفا در ثانويةتطبيقيحميدي لطيف حسن أيات133222052390001

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة486.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيطاهر حميد سمير زهراء134212042145060

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة481.0الخارجياتاحيائيشراد هاشم حسين رباب135262042401018

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة480.0الخارجياتاحيائيجبر محمد خالد زينب136152042401071

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة480.0للبنات البيان اعداديةاحيائيكاظم موحي سعد رغد137102042096028

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة476.0للبنات الهدى مصباح اعداديةاحيائيحنون فرحان ضياء الهدى نور138262042126093

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة472.0الخارجياتاحيائيمرزه غالب رائد رفل139112042401057

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة468.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيقادر بوري خليل الخنساء140212042290016

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة407.0للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقيركبان شعيل عادل عائده141112052073055

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة399.0للبنات الشعب اعداديةتطبيقيابراهيم ياسين محمد امنه142132052098007

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة398.0للبنات االصيل اعداديةتطبيقيفرحان رحمان فاضل زينب143112052064015

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة396.0للبنات الزينبيات اعداديةتطبيقيعداي حسين علي تقى144162052258005

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنات االنوار ثانويةتطبيقيسالم قاسم محمد اماني145122052104002

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنات الناصرية اعداديةتطبيقيمحسن عالوي الكاظم عبد نبأ146222052149025

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيابراهيم خليل اسماعيل غفران147122052105040

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة392.0للبنات البطولة اعداديةتطبيقيفياض ناجي واثق دينا148102052110027

الرياضيات قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة390.0للبنات العزة اعداديةتطبيقيعلي ابراهيم باسم زهراء149122052118021

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة514.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةاحيائيعبود بشاره هاشم زهراء150152042053036

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة497.0للبنات العرب شط ثانويةاحيائياحمد الستار عبد علي تبارك151112042062022

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة480.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيبيجو عبد عالء زهراء152112042076077

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة419.0الخارجياتتطبيقيبنيان علي عقيل حنين153102052401014

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة417.0للبنات الفرح اعداديةتطبيقيفاضل نوري مصطفى غفران154142052125027

الحاسوب قسم/للبنات العلوم كلية/بغداد جامعة409.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةتطبيقيحبيب عباس حيدر نور155322052066007
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القانون كلية/بغداد جامعة538.0للبنات زينب اعداديةاحيائيعاصي رشك ثائر كوثر156142042110195

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة468.0الخارجياتادبيصالح كاظم علي نرجس157152022401128

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة451.0للبنات تبوك ثانويةادبير جبا شنان قاسم ايه158112022102005

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة496.0للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةاحيائيمحمد سعيد جاسم حسين159112041045012

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيسرهيد مهدي علي حسن160232041251086

السياسية العلوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنات المناهل اعداديةاحيائيخليفه وادي مهدي فاطمه161262042115054

التمريض كلية/بغداد جامعة587.0للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيعباس مجيد طالب ايه162212042165020

التمريض كلية/بغداد جامعة586.0للبنين البخاري اعداديةاحيائيمحيسن خليفه مؤيد حمزه163192041106016

التمريض كلية/بغداد جامعة584.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيخليل ابراهيم كمال اسماء164212042178020

التمريض كلية/بغداد جامعة578.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائييوسف عباس سعد زهراء165132042091059

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة540.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيالوهاب عبد حسن لؤي صفا166102042223090

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة533.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيعطيب معبد عالء صفا167242042123123

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة526.0للبنين االهلية الكندي ثانويةاحيائيكريم كاظم اكرم حيدر168292041031015

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة522.0المختلطة الواحة ثانويةاحيائيزيدان محمد ويسي سجاد169212041215002

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة518.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيخضير مندل حيدر مرام170112042109096

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة517.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيحسين ناصر شهيد مريم171152042054241

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة515.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيجاسم صادق اسامه علي172272041002102

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة514.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيعطيه هادي اباذر بشرى173182042275011

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة495.0للبنات االهلية المدائن ثانويةاحيائيامين بكر ابو صباح تبارك174142042303001

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيهللا نصر الحسين عبد محمد مريم175152042049088

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة493.0للبنين الغزالية اعداديةاحيائيغياض جعفر صادق العابدين زين176102041008021

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة492.0الخارجياتاحيائيناصر موسى حسين سالي177142042401098

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة491.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيسلمان داود اركان احمد178192041009012

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة487.0للبنين الدولة سيف ثانويةاحيائيحسن صالح صبيح نور179122041002041

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة487.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةاحيائيسلمان محي عماد هللا عبد180142041015035

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة486.0المتميزات ثانويةاحيائيمحمد صبحي اكرم ازل181112042113009

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة486.0للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيرحيم علي سليم فاطمه182132042093099

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة485.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيغضبان راضي حسن نور183232042087331

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة483.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيكاظم علي محمد دعاء184102042223041

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة482.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعبود حميد عالء مرتضى185252041205227

البيطري الطب كلية/بغداد جامعة481.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيبرتو احمد خالد الهدى نور186182042172055
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البيطري الطب كلية/بغداد جامعة480.0للبنات بابل ثانويةاحيائيملك نريمان عديل مريم187122042095040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة488.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيولي عبد جواد تبارك188212042102022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة469.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائيروضان ضاحي محمد باسم189272041004017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين دمشق اعداديةاحيائيإبراهيم هللا عبد محمود فائق190112041021059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة453.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيشهيب الحسين عبد وليد باقر191122041202023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة451.0الخارجياتاحيائيحسن حسين طارق نور192112042401162

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الناصرة اعداديةاحيائيكاظم ناصر محمد حوراء193142042133015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة443.0للبنات النضال ثانويةاحيائيعريبي داود علي موده194102042102041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة436.0للبنات البيان اعداديةاحيائيماجد صابر علي زهراء195282042078035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة436.0الخارجيوناحيائيحسين عبد كامل انور196222041400020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة422.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيمحمد االمير عبد رياض امنيه197142042076013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة421.0الخارجياتاحيائيعلوان سالم يوسف اصالة198142042401008

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة421.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةاحيائيخليوي نوري رحيم حيدر199222041040059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة420.0للبنات الروضتين اعداديةاحيائيالسادة عبد العباس عبد سمير شهد200272042064113

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة420.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيصالح هاني حسن زهراء201132042281063

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة419.0للبنين الغربي علي ثانويةاحيائيحسين خليف حسين رسول202282041013013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة419.0للبنات االهلية الفرات ثانويةاحيائيعلي سمير احمد االء203112042134001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة418.0المختلطة النهروان ثانويةاحيائيخلف محمد ابراهيم مهيمن204212041213012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة417.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةاحيائيمنصور محمود حامد رفل205142042122007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة417.0للبنات الشعب اعداديةاحيائيلفته الحسن عبد عمار زهراء206132042098070

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة417.0للبنين العامرية اعداديةاحيائيشغاتي طه عمار ياسر207102041020181

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة416.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاحيائيزعين كردي حمد بكر208192041359009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة416.0للبنات سومر ثانويةاحيائيمحسن فاضل عالء تبارك209142042072024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة416.0للبنات األمل اعداديةاحيائيحسين ناصر ستار سما210112042065109

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة416.0للبنات االنتصارات ثانويةاحيائيراضي منجل جاسم شيماء211262042072034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة415.0للبنين االهلية الجامعة حي ثانويةاحيائيعبود محمد علي حسن212102041039003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة415.0للبنات الفردوس ثانويةاحيائيعلي مخلف بيان سالي213102042090057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة414.0الخارجياتاحيائيعرد عويد رشيد سجى214222042401056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة413.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةاحيائيزغير رحيم رزاق منتظر215142041201048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة412.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيموسى علي اكبر رسل216142042224039

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة412.0للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيجادر عنيد صباح نور217142042193096
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة411.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيموسى عمران عماد دينا218132042283045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة409.0للبنين االسراء اعداديةاحيائيحسين فرحان شالل عمر219102041011059

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة409.0للبنات االهلية الفرات ثانويةاحيائيمحمد كاظم رشيد مرا220112042134013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة409.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعبيد الحسين عبد حيدر فاطمة221232042271570

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة409.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيمحمود علي عبد كامل رسل222292042055026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة408.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائيحسن حليم علي اسراء223112042106003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة406.0االهلية النجاح سبل اعداديةاحيائيياسين محمد الرحمن عبد هادي224262041059107

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة405.0للبنين اليمن اعداديةاحيائيحامد اسماعيل حقي احمد225102041016002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة405.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاحيائيهللا عبد احمد الخالق عبد نسرين226102042086087

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة405.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيراضي مهدي مهند الهدى نور227112042076182

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة405.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائينجم جبار عمار سجى228122042087045

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة404.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيحمزة قحطان عدنان نمارق229162042381200

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة404.0للبنات سلمة ام ثانويةاحيائيهللا عبد محمد احمد ضحى230102042097043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة403.0للبنات الفردوس ثانويةاحيائيحمزه احمد محمد شهد231102042090067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة402.0للبنات االهلية الريادة ثانويةاحيائيناهي ستار عماد بنين232112042146003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة402.0للبنات االنفال اعداديةاحيائيداود محمود الرحمن عبد اسماء233102042101009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة401.0الخارجياتاحيائيحسين هللا عبد نجم ساره234112042401093

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة401.0للبنات الكبرى بدر ثانويةاحيائيلطيف خلف طالل مريم235142042104061

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة401.0للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيغضيب ابراهيم حميد مريم236192042393014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة401.0للبنات االهلية التفوق سما ثانويةاحيائيالحافظ عبد خالد محمد مريم237112042192038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة401.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةاحيائيعزيز شاكر اركان حسين238112041058039

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة401.0للبنات األهلية المناهل ثانويةاحيائيخليل محمد سلوان هالة239102042080006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة400.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيامين محسن فاضل سروشت240202042334159

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة398.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيمحمد نوري صباح شمس241102042223086

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة398.0للبنات الناصرة اعداديةاحيائيكوين عيوف صالح رواء242142042133026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة398.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيعليوي قاسم محمد سجاد243182041085028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة397.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةاحيائيمحيميد احمد محيميد معن244102041200043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة397.0للبنات االهلية الريادة ثانويةاحيائيفرمان عليوي جاسم الزهراء فاطمة245112042146018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة397.0للبنين الصقالوية اعداديةاحيائيجاسم احمد محمد تمام246192041028007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة397.0للبنات االهلية افق ثانويةاحيائيحسين راهي حسين سما247102042142005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة396.4للبنين الكرخ-بغداد كلية ثانويةاحيائيعلي كمال علي حيدر248112041045016
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة396.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيشاكر محمد مهند ساره249102042221055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة395.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيعصواد جبار غانم زينب250142042090061

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيحسين كاظم حسين زهراء251142042220052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنين بالل ثانويةاحيائيعياش حسين جمال محمد252102041055043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنين االمام اعداديةاحيائيسلمان علي عبد حسين مصطفى253232041013081

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنين األهلية بغداد ربيع ثانويةاحيائيحسين اللطيف عبد الحافظ عبد بشار254132041051006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيعلي الحسن عبد سعدون ساره255262042132149

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنات حماة اعداديةاحيائيحريز خلف حسين امنه256112042084018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة392.0للبنات النعمان ثانويةاحيائيعلي طه الرحمن عبد صفا257132042102005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة392.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيسعد جاسم عباس نرجس258142042090103

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة392.0للبنات  ابابيل اعداديةاحيائيناصر رشيد ريسان تبارك259112042111004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة392.0للبنين االهلية الشروق ثانويةاحيائيعلي محمد فاضل عامر علي260142041052010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنين الداودي اعداديةاحيائيهادي عاصم علي حسين261102041029015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنين السبطين اعداديةاحيائيجبوري فاضل علي محمد262122041025081

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنين الصفا اعداديةاحيائيعبد محمد وليد محمد263132041029060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنين االخضر البساط ثانويةاحيائيعلي حسين علي حسين264272041034026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنين النهرين اعداديةاحيائيمحسن فايق محمد عالء يعقوب265112041020111

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيعطيه جلوب رائد طيبة266132042118177

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنات البسالة اعداديةاحيائيوريثه حسن فالح زينب267132042092041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة391.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيسندان جاسم صالح سيف268132041010052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة390.0للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيالمسيح عبد عبوش بهنام نهرين269172042247062

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة390.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيمجيد هادي محمد عادل هادي محمد270272041005162

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيفنجان الحسين عبد عماد زهراء271252042095056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيمويلح محيسن كريم فاطمه272132042118215

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0الخارجيوناحيائيمهدي ابراهيم سالم حسام273132041400013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0للبنين االهلية الشروق ثانويةاحيائيعلي محمد فاضل عامر محمد274142041052016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0للبنين المسائية القلم اعداديةاحيائيحسين بشبوش محسن حسن275292041151039

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيمحمد عزيز حسين الكاظم موسى276282041001133

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيعلي محمد حاشوش زينب277122042094139

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة388.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيبريسم مزاحم الرزاق عبد شيماء278142042225188

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة388.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاحيائيحبتر لطيف محمد علي279132041250041
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة388.0للبنين القطيف اعداديةاحيائيجاسم حمزه حيدر احمد280262041041002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة388.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيمحمد غالي شاكر رسل281142042220038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة388.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيكاظم يحيى عماد مصطفى282212041014148

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0الخارجياتاحيائيعمران حسن عماد تسنيم283272042401034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيسبخان اكرم عمار ابرار284142042111010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنات الرباط ثانويةاحيائيصباح هللا عبد حسين فاطمه285112042121056

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيجالب جباري سعد زهراء286112042076067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنات االهلية التفوق سما ثانويةاحيائيقاسم سمير غسان ريام287112042192019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيهللا عبد خالد احمد هللا عبد288112041025029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنين المسائية الرواد ثانويةاحيائيعزيز علي االمير عبد علي289232041255078

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنات االهلية القسام ثانويةاحيائيمحمود مكي اسامه زهراء290262042122004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيعباس حمزه احمد علي291212041274029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيمرزا خالد سرمد زينب292272042056219

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيهللا فتح حسين نصير زهراء293122042121009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيابراهيم حسين حسام الغني عبد294112041049035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنين االهلية العراق كل ثانويةاحيائيعنيد مهدي صبري هللا عبد295232041075009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة450.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيعلي كاظم فاضل دعاء296121942107073

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين رشد ابن إعداديةاحيائيمحمود حسن محمد علي حسين297142041023018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيخلف زيدان الرحمن عبد أحمد298182041089004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنات التضحية اعداديةاحيائيمحمد جاسم عدنان تبارك299122042091006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنات الوحدة اعداديةاحيائيحسين ناصر احمد الهدى نور300222042150057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيمحروش بزيبز كريم مؤمل301262041202083

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيكرز احمد عالء زهراء302122042105074

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيالحسين عبد هاشم محسن محمد303232041251424

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيبرجد عاصي اسعد اسيل304202042139009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنات بابل ثانويةاحيائيسلمان كاظم حسين هالة305122042095047

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةاحيائينايف شويش صاحب وقاص306182041351027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنين االندلس ثانويةاحيائيالحسين عبد طالب عباس مرتضى307102041012010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمحمد عباس محمد الزهراء فاطمة308132042071109

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنين الحمزة اعداديةاحيائيكناوي فاضل جوده علي309262041003092

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيعبد عطب محمد علي310162041060067
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةاحيائيمحمد جخيور محمد مرتضى311122041201080

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنين الخصم اعداديةاحيائينجم رمضان صباح زيد312182041016032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنين دمشق اعداديةاحيائيمطرود صالح مهدي بشير313112041021025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنات حطين اعداديةاحيائيحمادي جاسم معن ساره314132042103033

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنات عائشة اعداديةاحيائيخلف الحسين عبد محمود زهراء315142042074070

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيمرزه محمد سالم علي316162041039022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0الخارجياتاحيائييوسف الحر عبد يوسف ربى317112042401052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة382.0للبنات االهلية النوارس ثانويةاحيائيمايع عثمان سلمان ورود318222042425043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة382.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيمحمد خلف سليم محمود319162041353051

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة382.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةاحيائيامروك شمه ستار محمد320122041206061

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة382.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيحمود حسون محمد الرحمن عبد321132041252074

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة382.0الخارجياتاحيائيحامد حميد اكرم مافي322132042401115

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة382.0للبنين بيروت ثانويةاحيائيخلف زيدان عباس حسن323232041022004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيكريم الحسين عبد خالد بسمه324132042093022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيبشاره كاظم وائل زهراء325142042220060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيسرحان حسين خليل حسن326232041009021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنين السويس اعداديةاحيائيداود الجبار عبد علي احمد327132041006004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنات الصقور ثانويةاحيائيمنصور حسن ثائر تبارك328182042206007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيمحمد علي حسين علي329152041011097

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيعواد لفته حميد غيث330272041007083

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنات االهلية العلم منار ثانويةاحيائيعلوان شعالن سعد زينب331122042129006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنات الميمونة ثانويةاحيائيفهد حمود الحسن عبد زهراء332282042073024

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيحمود محمد ناظم زهراء333122042107115

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيالرزاق عبد جبار فرقد علي334222041058089

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيمحمد يحيى احمد حذيفه335182041140010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيماجد احمد شهاب زهراء336142042225135

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنات فدك ثانويةاحيائيمرزوك مصطاف الرحمن عبد زينه337142042070067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيعبد حمادي عامر امنه338252042101021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيقطمير شاكر مضر هللا عبد339312041070095

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنين كوثا اعداديةاحيائيدغر محمد غسان امير340232041051022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيفياض رزوقي صالح علي341122041031114
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيلطيف فرحان سليمان زينب342262042120114

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيحسين حميد حيدر العابدين زين343122041031070

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاحيائيزين نايف محمد ايمان344102042099003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةاحيائيمحمد عدنان صفاء حيدر345112041058052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيجاسم جابر عباس فاطمه346152042080273

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيمحان عريمط نجم اوراس347222041010012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين المسائية الصديق اعداديةاحيائينعمه عباس خضير فاضل348142041200052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيعودة خضير عماد حسين349242041018027

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين ابابيل اعداديةاحيائيحمادي الحسن عبد محمد حسن350132041011012

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيمساعد عبود الحسين عبد زهراء351152042049041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيغانم ابراهيم وديع ايه352142042080006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةاحيائيناجي منعم وديع سامر353142041009036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاحيائيعلي نظر درويش موسى عباس354212041049017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيهادي الرزاق عبد فؤاد زهراء355112042068044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات البطولة اعداديةاحيائيدهش محمود احمد ايات356102042110010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات المسرة اعداديةاحيائيمجيد داود سعد ليلى357152042041067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائينداوي حميد حسين االء358202042282026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيجابر عذاب خالد هللا عبد359252041009141

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيصالح الحسين عبد المطلب عبد رقية360272042063230

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةاحيائيكاظم جمعه منير سامر361142041019029

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةاحيائيموسى جعفر ناظم تبارك362252042065003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيمهاوش حمد كريم هدى363102042221131

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0المختلطة الصقر ثانويةاحيائيمانع فدعم خميس الدين نور364182041311013

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيحسين ناصر محمد اشجان365152042045003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيخلف جبار ليث هدير366252042096561

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيسلمان صاحب صباح فاطمه367142042225229

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيسرسح مغير برزان عال368232042086125

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنات حطين اعداديةاحيائيخميس عليوي طه زهراء369132042103023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0الخارجياتاحيائيخلف محمود عواد مروه370202042401048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنات االهلية النخيل ثانويةاحيائياحمد ثامر حضيري أمنية371162042262001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة410.0للبنات حطين ثانويةتطبيقيحمزه صالح حافظ رنا372102052079002
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة409.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيبهلول مراد رافد محمد373222051072038

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة408.0للبنين الرميلة ثانويةتطبيقينعمة صبيح جبار احمد374162051040001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة407.0للبنين األهلية األجيال ثانويةتطبيقيموزان مختاض حسن مقتدى375132051040002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة407.0للبنات المسائية السماحة ثانويةتطبيقيفياض الزهرة عبد علي حنين376112052215014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة404.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيحاوي شيال شاكر منتظر377142051201334

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة401.0للبنين تطوان اعداديةتطبيقيجميل هللا سعد لؤي المصطفى378112051018021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة397.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيفارس لفته وهيب الرزاق عبد379182051361016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة397.0للبنات االنفال اعداديةتطبيقيمصلح جبار عامر هاجر380102052101048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنات المسيب اعداديةتطبيقيعلوان حسين عامر عال381232052117032

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنات العرب شط ثانويةتطبيقيحمودي شاكر حميد مريم382112052062034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة394.0للبنات االهلية المجد ثانويةتطبيقينجم عواد ماجد لينا383192052383016

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة458.0للبنين المروج إعداديةتطبيقيمصلح احمد بكر طه384141951013049

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة390.0للبنات الجامعة ثانويةتطبيقيسلمان داود وسام ريام385102052091014

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0للبنين المهند ثانويةتطبيقيهللا عبد نصيف حسين هللا عبد386112051047006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة389.0للبنين المحبة اعداديةتطبيقيمراد علي عبد باسم مصطفى387112051003035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة388.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةتطبيقيحسين علي ناظم احمد388192051010003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة388.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيجواد محسن علي حسين389292051026197

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةتطبيقيخلف عساف حميد طه390112051200057

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة387.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةتطبيقيماهود غانم سالم الحسن أبو391142051012001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنات اغادير ثانويةتطبيقيابراهيم حسن فرناس زهراء392112052103023

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة386.0للبنين الزوراء ثانويةتطبيقيخلف لطيف مهدي عبدهللا393142051001025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين العراقي التراث اعداديةتطبيقيعريان قاسم يحيى علي394152051008055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحمد حسين ابراهيم جعفر395282051151110

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنات البيان اعداديةتطبيقيحميد شاكر احمد زينب396102052096019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيحمودي اللطيف عبد عادل صادق397102051014041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةتطبيقيعباس ضاري ثائر محمد398142051015048

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين خيبر بطل إعداديةتطبيقيجريمط عبود محسن مصطفى399142051011080

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنين النظامية اإلعداديةتطبيقيشويع حسون قاسم عباس400142051021047

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيجبر فالح احمد مرتضى401122051007107

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنين سينا ابن اعداديةتطبيقيعباس طالل علي احمد402112051017004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنين سينا ابن اعداديةتطبيقيعبدان هللا عبد عصام هللا عبد403112051017022
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنات الزهراء ثانويةتطبيقيعباس جبر كاظم دعاء404272052061004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنين الزهاوي اعداديةتطبيقيخنجر قاسم سعد مرتضى405152051015055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنين المسائي المجمع ثانويةتطبيقيحسين احمد كريم بشير406192051347010

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنين السيدية اعداديةتطبيقيصالح سلمان خضير الرحمن عبد407112051004062

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنات الجامعة ثانويةتطبيقيمحمد كاظم رائد هاجر408102052091043

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0الخارجيونتطبيقيجاسم وليد حذيفه نورالدين409212051400041

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيهللا جار جعاز سلمان زهراء410162052259021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيعطيه محمد حامد نزهان411182051361028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنات الريان ثانويةتطبيقيصالح فاضل فراس استبرق412182052250002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةتطبيقيحسن حسين صفاء هللا عبد413112051210052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيحمد هللا عبد عامر امنه414182052237001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيحسن كاظم فؤاد محمد415292051031042

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفتطبيقيجاسم حمادي حميد اسراء416142052221002

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين الدولة سيف ثانويةتطبيقيعلي حسين حميد العزيز عبد417182051088005

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين النورين ذو ثانويةتطبيقيالفتاح عبد الرزاق عبد حازم احمد418112051019004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات األهلية توما القديس ثانويةتطبيقيابراهيم داود اياد رانيه419142052112007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات الرميلة اعداديةتطبيقيحسون علي مهدي تقى420152052044004

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةتطبيقيعنفوص زاير نصير حيدر421142051171006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنات المهج اعداديةتطبيقيجاسم عمران مؤيد نبأ422142052102040

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنين النور اعداديةتطبيقيعلي عبد صاحب رياض ضرغام423122051026028

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةتطبيقيشحيل فرحان الدين  صالح صادق424122051201031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةتطبيقيرضا علي مهدي محمد425122051201067

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيجاسم خليف خزعل اكبر علي426252051205060

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنات رفيدة اعداديةتطبيقيمهبول سعدون كمال طيبه427112052106031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةتطبيقيعلوان حسين عالء دينه428112052092001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيابراهيم اسماعيل حيدر عالء429122051030077

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنات الفداء اعداديةتطبيقيشري جبر ستار سنا430142052100018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة374.0الخارجيونتطبيقيحمدان كاظم ماجد غيث431112051400053

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين تطوان اعداديةتطبيقيالكريم عبد محمد عالء مختار432112051018117

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيبنيد عبد خليل عباس433142051201140

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنات الفوز اعداديةتطبيقيحيدر جبار محمد صفا434122052094074
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيمخيف كاظم عايد سرمد435112051009035

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين الجمهورية إعداديةتطبيقيحميد جاسم منتصر علي436142051016066

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين قباء اعداديةتطبيقيحسب حمود جبار محمد437152051010052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنات الزهراء ثانويةتطبيقيعلوان الكريم عبد طارق بان438112052088003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين خانقين اعداديةتطبيقيداود فرمان محمد هللا عبد439212051011036

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنات االسكندرونة اعداديةتطبيقيمنشد حامد يوسف زينب440142052099020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةتطبيقيحسين محمد قاسم خالد441192051040022

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيعجيل راهي احمد وسام442112051009087

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين الشرقية اإلعداديةتطبيقياحمد دحام رمزي محمد443142051022082

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنات بابل ثانويةتطبيقيسعيد صاحب محمد نور444122052095034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين العوالي الرماح ثانويةتطبيقيحسين علوان طالب حميد445182051058006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنات اجنادين اعداديةتطبيقيمحمود ليث الرحمن عبد نبأ446102052120054

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيحميد مجيد احمد العابدين زين447122051030055

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين بروانة اعداديةتطبيقيالوهاب عبد اسعد الرزاق عبد هللا عبد448192051067026

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنات التعاون اعداديةتطبيقيكاظم علوان محمد طيبه449112052105020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين االهلية المكارم ثانويةتطبيقيزعيان ابو عدنان هللا عبد المصطفى450142051064003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين الحكمة دار اعداديةتطبيقيمحسن غازي احمد ايمن451142051026006

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة371.0الخارجيونتطبيقيمحمد كريم معن محمد452212051400034

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة370.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةتطبيقيعاصي سلمان عبد احمد453262051205003

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة370.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةتطبيقيسعيد شاكر باسم حسن454242051202025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة370.0للبنين المسائية المسيب ثانويةتطبيقيسلمان جابر فرقت رحمن455232051256025

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة370.0للبنين الرافدين وادي اعداديةتطبيقيصالح قاسم طالب صادق456132051026020

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة370.0للبنات العزة اعداديةتطبيقيعباس خضير ياس رقيه457122052118018

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة431.0للبنين المدحتية اعداديةتطبيقيابراهيم االمير عبد محمد الوهاب عبد458231951017044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة369.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةتطبيقينجم الحسن عبد زهير محمد459232051253052

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة369.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةتطبيقيخماس علوان جعفر ضحى460132052281019

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة369.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيحاجم فاخر رياض مصطفى461152051013065

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة369.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيجلد رحمان ستار علي462272051153117

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة369.0للبنين النور اعداديةتطبيقيطاهر نوري حسين علي463122051026044

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة368.0للبنات الخلود ثانويةتطبيقيحديد جاسم محمد جنات464122052093007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة368.0للبنين العلوم باقر محمد ثانويةتطبيقيجعفر حنون عالء عباس465142051050016
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الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة368.0للبنات حطين ثانويةتطبيقيفليح عبد رحمن براء466142052068009

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة368.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيمجيد توفيق حسين علي467252051008085

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة368.0للبنين المسائي المجمع ثانويةتطبيقيحسين احمد عدنان فؤاد468192051347031

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة368.0للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيحسن صباح أنور حسن469162051002021

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة368.0للبنين النضال إعداديةتطبيقيجاسم ابراهيم خالد محمد470142051014017

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيعلي الوهاب عبد زهير هللا عبد471102051013075

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنات البطولة اعداديةتطبيقيحمود هادي هشام ضحى472102052110062

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيكاظم عباس عامر يحيى473122051025096

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيجاسم رشيد محمد الرحيم عبد474182051361015

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنين السدة اعداديةتطبيقيجاسم نصيف لطيف بارق475232051016007

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيمحمود محمد جمعه احمد476182051361001

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنين الشروق اعداديةتطبيقيعلوان هادي حسين مؤمل477122051032072

الزراعية الهندسة علوم كلية/بغداد جامعة367.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةتطبيقيمطرود حسن عباس امنه478122052096001

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0للبنات المسرة اعداديةادبيشاهر مطشر حبيب زهراء479152022041025

اللغات كلية/بغداد جامعة450.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيالواحد عبد فاخر ناصر حاتم480152021074013

اللغات كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبيحسين عبود هاشم عذراء481152022049064

اللغات كلية/بغداد جامعة436.0للبنين المسائية الصقالوية ثانويةادبيحمد عبود وليد احمد482192021358005

اللغات كلية/بغداد جامعة436.0للبنات النعمانية اعداديةادبيمطير عبيد جاسم هبه483262022087048

اللغات كلية/بغداد جامعة434.0للبنين المسائية القدوة ثانويةادبيسليم حمد نعمان زيد484192021365029

اللغات كلية/بغداد جامعة432.0للبنين السياب اعداديةادبيحمزه ياسين محمد مرتضى485262021045075

اللغات كلية/بغداد جامعة431.0لبنات المسائية االعظمية ثانويةادبيمحمود الشيخ محمد عماد تبارك486132022282005

اللغات كلية/بغداد جامعة431.0الخارجياتادبيمسك صيوان عبدالزهره زهراء487152022401060

اللغات كلية/بغداد جامعة430.0الخارجيونادبيدوش روكان خالد هشام488122021400140

اللغات كلية/بغداد جامعة429.0للبنين الجزائر اعداديةادبيعزيز كاظم حسين هللا عبد489232021043032

اللغات كلية/بغداد جامعة426.0للبنين الشامية اعداديةادبيهادي صالح محمد علي490242021015049

اللغات كلية/بغداد جامعة424.0للبنات المعراج اعدايةادبيحماد خلف حميد ايه491102022113012

اللغات كلية/بغداد جامعة421.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةادبيامين مجيد نهاد عمر492142021009046

اللغات كلية/بغداد جامعة421.0المختلطة خلدون ابن اعداديةادبيجاسم حسون فاضل ضحى493102022162005

اللغات كلية/بغداد جامعة419.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيخابط عليوي صدام مرتضى494142021201243

اللغات كلية/بغداد جامعة419.0للبنين العراق اعداديةادبيصكر عزيز سعود احمد495122021009004

اللغات كلية/بغداد جامعة416.0للبنين الجواهري اعداديةادبيكيطان جياد حامد موسى496242021018087
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اللغات كلية/بغداد جامعة414.0للبنين الصفاء ثانويةادبيعيدي هادي محمد علي497142021167030

اللغات كلية/بغداد جامعة414.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيفرج ريسان االمير عبد تماسك498142022134023

اللغات كلية/بغداد جامعة414.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيعلوان راشد احمد مصطفى499152021075128

اللغات كلية/بغداد جامعة412.0للبنين االنشراح ثانويةادبيصالح احمد صباح الزبير500182021114002

اللغات كلية/بغداد جامعة409.0للبنين الرضا االمام اعداديةادبيتالي ناجي ميثم جعفر501122021003015

اللغات كلية/بغداد جامعة408.0للبنين الثقلين اعداديةادبيسهم لعيبي مفيد المختار502122021048007

اللغات كلية/بغداد جامعة407.0للبنين المثنى اعداديةادبيالمجيد عبد ماجد معاذ هللا عبد503102021022060

اللغات كلية/بغداد جامعة406.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيعبود خالد زياد طارق504192021342067

اللغات كلية/بغداد جامعة403.0الخارجيونادبينشعان فرحان سعد العابدين زين505152021400088

اللغات كلية/بغداد جامعة402.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيعاشور حسين محمد امين506252021008016

اللغات كلية/بغداد جامعة402.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيمحمد هاشم جعفر فاطمه507112022076086

اللغات كلية/بغداد جامعة401.0للبنين المروج إعداديةادبيكلب كاظم جواد حسين508142021013024

اللغات كلية/بغداد جامعة401.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيراضي حسن فالح عبير509142022222070

اللغات كلية/بغداد جامعة400.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيجبر درجال محمد قدوس510142021201196

اللغات كلية/بغداد جامعة400.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيمحمود رضا عباس محمود511142021038141

اللغات كلية/بغداد جامعة400.0للبنين الزوراء ثانويةادبيشتيوي مبدر فرات حسين512142021001006

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0المختلطة االمام اعداديةادبيمهدي حسين كريم علي513182021278008

اللغات كلية/بغداد جامعة399.0للبنات النطاقين ذات ثانويةادبيعبيس حسان علي زهراء514112022077023

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنين االهلية المنصور جعفر ابو ثانويةادبيمحمد نوري نصير فرات515102021047006

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0الخارجياتادبيمحمد خضير حيدر زينب516142022401100

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنات الخلود ثانويةادبيحسين مطر فياض سجى517122022093023

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنين الثقلين اعداديةادبيمتعب عباس حسين حسن518122021048018

اللغات كلية/بغداد جامعة397.0للبنات فدك ثانويةادبيحمود كريم شاكر لبنى519142022070089

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبيدباس الرزاق عبد احمد شهاب520102021205061

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنات المسائية ميسلون ثادبيكباشي النبي عبد كريم نورس521142022220045

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةادبيجاسم حمد عامر ياسر522102021203076

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنات العذراء مريم اعداديةادبيمحمود وليد سمير ايه523112022073010

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0للبنين المسائية الصديق اعداديةادبيمحمد جاسم واثق محمد524142021200147

اللغات كلية/بغداد جامعة396.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيمعارز عبد تحسين ليث525142021210071

اللغات كلية/بغداد جامعة395.0للبنين بالل ثانويةادبيسهيل محمد جاسم السالم عبد526102021055020

اللغات كلية/بغداد جامعة393.0للبنين المسائية جيا ثانويةادبيمحمود شاكر مظفر وسام527322021060044
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اللغات كلية/بغداد جامعة392.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيفهد حامد خالد وسام528112021203239

اللغات كلية/بغداد جامعة516.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيعوده علي حسين باقر529272041001045

اللغات كلية/بغداد جامعة513.0الخارجياتاحيائياالمير عبد حمزه فاروق استبرق530272042401006

اللغات كلية/بغداد جامعة511.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيالحسين عبد عدنان محمد عدنان531272041001178

اللغات كلية/بغداد جامعة510.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيعاجل شباط عاجل احمد532222041058004

اللغات كلية/بغداد جامعة505.0للبنات االنفال اعداديةاحيائيحسن فائز فؤاد رغد533102042101047

اللغات كلية/بغداد جامعة491.0للبنين المركزية النجف اعداديةتطبيقيمحمد احمد علي محمد عباس534252051001049

اللغات كلية/بغداد جامعة483.0للبنات االهلية المجد ثانويةتطبيقيحسين حميد مجيد فاطمه535192052383013

اللغات كلية/بغداد جامعة459.0الخارجياتتطبيقيمزعل كاظم عدنان هويده536162052401141

اللغات كلية/بغداد جامعة449.0للبنات الزيتونة اعداديةتطبيقيداود اسماعيل مهدي نيفين537212052092042

اللغات كلية/بغداد جامعة430.0للبنات االهلية المجد ثانويةتطبيقيزيدان عبيد جالل ايات538192052383003

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة543.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيهللا عبد حمد شهاب محمد539192021101047

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة500.0للبنات سومر ثانويةادبيرشيد مهدي سالم سالي540142022072052

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة491.0الخارجياتادبيراضي الحسن عبد عالء سالي541142022401113

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة488.0للبنات سومر ثانويةادبيكيطان كزهور جبار سجى542142022072054

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنات جرير اعداديةادبيمحمد عباس علي بنين543122022089007

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة485.0للبنات البطولة اعداديةاحيائيمحمد علي فالح نورس544102042110113

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيهللا عبد جابر سلمان حوراء545142042145086

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة467.0للبنين االهلية االزدهار ثانويةاحيائيفهد شهد نوري هللا عبد546232041289027

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة466.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيعبيس عصفور العباس عبد كرار547312041070134

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة465.0للبنات النموذجية االهلية المكارم ثانويةاحيائيمشجن احمد عادل شمس548142042138024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة462.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيضايع حسن قاسم فواطم549242042108113

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة456.0الخارجيوناحيائيمطرود ناصر علي حسين550142041400028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة453.1للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيحمدي فيصل عماد امير551132041020033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة453.0للبنات األمل اعداديةاحيائيمجيد سعودي احمد غاده552112042065126

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة448.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةاحيائيطه كريم احمد تقي553142041003020

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة447.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيكاظم حسن ستار ضحى554122042105107

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة446.0للبنين الصفا اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد عامر ابراهيم555132041029005

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة445.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةاحيائيجواد علي حسين ميالد556142042139033

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة445.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمحمد الرضا عبد صادق محمد557152041071326

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة445.0للبنات البتول اعداديةاحيائيمحمد حسين الرحمن عبد طيبه558112042072095
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة444.0الخارجياتاحيائيحسين مطلب كريم ايالف559122042401010

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة440.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيحمود رحيم حاتم رائد560192041343078

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة440.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيهاشم طالب صباح هبه561142042134180

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة440.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيحديد صبيح جبار غيث562152041071268

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة439.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيهوبي كريم مصطفى آيه563142042140004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة439.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيخليل عبيد كريم زينب564242042134109

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة436.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيحسين احمد زيد فؤاد565102041022075

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة436.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيمحمد زبير حسين دعاء566172042236015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة436.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيمحمد طه اركان طه567112041018055

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة436.0للبنين االهلية الهدى ثانويةاحيائيمحمد جاسم طارق ضرغام568222041014012

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة435.0للبنين البشير اعداديةاحيائيعلك عويز بشير علي569142041036023

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة435.0الخارجياتاحيائيصادق عبدالحسين جعفر هبة570132042401147

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة434.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيحمزه عباس رياض زينب الحوراء571232042117014

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة434.0للبنين االهلية الريحاني ثانويةاحيائيغاوي أعجير احمد علي572142041165024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة434.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيعباس داود سلمان دينا573132042086037

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة433.0للبنات السدة ثانويةاحيائيناعور شاكر هاشم نبأ574232042110073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الهدى مصباح اعداديةاحيائيكاظم نايف الحسين عبد حوراء575262042126028

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة433.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيمحمد مطشر عبدالكريم زينب576102042119041

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة432.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيحسين جبار علي منتظر577122041202169

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة430.0للبنات قرطبة ثانويةاحيائيعباس جاسم طالب غفران578232042126066

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة430.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيعلي عبد ماجد قاسم579152041071271

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة428.0الخارجيوناحيائيصبر عبدزيد فالح يوسف580102041400038

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة428.0خارجيوناحيائيعزيز علوان حسين محمود581192041400044

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة428.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبيد كطران عزيز احمد582232041251024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة425.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمزهر الكاظم عبد يوسف ايه583132042071024

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة425.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائيمحيسن فالح سلوان فاطمه584152042044155

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة425.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيعلي الكاظم عبد جواد تقي محمد585152041005104

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة425.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيجاسم صباح علي عذراء586132042281104

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة461.0للبنين العزيزية اعداديةتطبيقيحميد مظهر عيسى احمد587262051014004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة451.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةتطبيقيسرهيد عبد مجيد محمد588112051200144

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة414.0للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيجاسم عبد اسعد تبارك589142052133006
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واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة407.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةتطبيقيعلي عبد صالح هادي محمد590142051203092

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة406.0للبنات السدة ثانويةتطبيقيمهدي حسين محمد تبارك591232052110004

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة405.0الخارجياتتطبيقيعويد عبد فرحان زهراء592132052401013

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة402.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيهاشم الرسول عبد احمد علي593182051085022

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة401.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةتطبيقيغافل عباس انمار ادم594112051200015

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة401.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيمحمود عباس رائد عباس595102051019046

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة401.0الخارجيونتطبيقيرشيد محسن خالد عمر596132051400057

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة401.0للبنين قباء اعداديةتطبيقيالحسن عبد علك فهد جعفر597152051010073

واالقتصاد االدارة كلية/بغداد جامعة399.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقيالقادر عبد محمود صالح القادر عبد598102051026060

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة511.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيموسى طعمه عباس علي599262041022104

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة508.0للبنين الكرمة اعداديةاحيائيمغير محمد صباح مصطفى600192041066144

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة504.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيكريم جليل محمد الرحمن عبد601132041018020

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة497.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيهللا عبد جاسم عقيل فاطمه602122042107170

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة496.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيعلوان هاشم ثائر احمد603132041252003

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة495.0للبنين اليقظة اعداديةاحيائيحمادي سلومي خميس مصطفى604142041028131

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة495.0الخارجيوناحيائيهللا جار احمد عصام احمد605132041400005

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة495.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائياكريم اعطيه قاسم زهراء606142042145132

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة493.0الخارجياتاحيائيغضبان عزيز الحسين عبد أريج607142042401001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة492.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيلعيبي قاسم سالم هيثم608142041208270

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة491.0للبنين المشروع اعداديةاحيائيكتاب ناهي مؤيد حسن609232041010022

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة490.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيمهدي عبود نجم مريم610212042294182

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة488.0الخارجياتاحيائيعزيز حسن جاسم نور611142042401164

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة486.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيبادي سالم داود مثنى612262041202086

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة484.0للبنين البصرتين اعداديةاحيائيكاطع مطرود رحيمه اكرم613222041029015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة478.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيعبد صالح مؤيد علي614222041301029

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة476.0للبنات النورين ثانويةاحيائيكاظم حسين منصور اديان615242042138006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة476.0الخارجيوناحيائيجبر كريم طالب محمد616152041400048

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة475.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةاحيائيحمود علي ابراهيم حسين617212041001015

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة475.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيبتيت زامل عباس زينب618242042124100

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة475.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيهبهوب عويد حسين علي619222041301024

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة471.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيعلي فرحان احمد كرار620212041052097
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الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة469.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيمحمود حسون حمزه سفيان621182041123006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيقادر بوري خليل تبارك622212042178049

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات الماثر اعداديةاحيائيصبح عوده عباس زهراء623152042051073

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيعلوان الجبار عبد الستار عبد فراس624212041052095

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة466.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيحاذور رشيد محمد سجى625192042226061

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة466.0للبنين البالد ثانويةتطبيقيخليل احمد حامد احمد626122051008001

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة462.0للبنين بغداد اسد اعداديةتطبيقيمحمد خلف عامر حسين627142051048019

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة456.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيصبر والي صادق احمد628122051007006

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة440.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةتطبيقيعلي مهدي علي مهدي629122051206108

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة437.0للبنين العلمية المحمودية اعداديةتطبيقيعلوان حسن سعدون حسين630112051023008

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة425.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيخضير عوازه معاهلل حيدر631292051153098

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة423.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيعلي الحسن عبد عادل علي632272051013088

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة412.0للبنين الهاشمية اعداديةتطبيقيالحسين عبد مهدي اياد حسن633232051019009

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة412.0الخارجيونتطبيقيحمد سلمان جاسم محمود634122051400038

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة410.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقيجبر خلف ابراهيم فاروق635192051009057

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة409.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةتطبيقيحزيم تركي الزهرة عبد كاظم636262051203035

الهيثم ابن/الصرفة للعلوم التربية كلية/بغداد جامعة408.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيفارس لفته ليث ميث637182051005037

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة558.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيهللا عبد سلمان جاسم حسين638152021018017

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة530.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةادبيخلف لعيبي كاظم فاطمه639152022046074

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة537.0للبنات الرتاج ثانويةاحيائيخلف عباس حسين عذراء640142042121032

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة485.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةاحيائيعبد ابراهيم خليل نسرين641332042062041

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة433.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقيجابر الحسين عبد االمير عبد احمد642222051310012

االنسانية للعلوم رشد ابن التربية كلية/بغداد جامعة429.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةتطبيقياحمد حرش احمد مهند643102051200038

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة536.0الخارجياتادبيحسن مولى حاتم غفران644142022401144

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة503.0الخارجياتادبيمروح عباده سعدي نور645252022401126

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة499.0للبنات الكاظمية اعداديةادبيعبد نجم سهيل بسمه646122022110006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة461.0للبنات الجنة عطر ثانويةادبيسلمان داود محمود استبرق647112022144001

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة459.0للبنات االمال اعداديةادبيعمر محمد احمد مريم648112022070069

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة446.0للبنات الزهور اعداديةادبيمهر جواد حازم فاطمه649142022080047

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة445.0الخارجياتادبيقنديل صالح مجيد اسراء650142022401019

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االصيل اعداديةادبيكاظم عبد محمد فاطمة651112022064048
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للبنات التربية كلية/بغداد جامعة444.0للبنات االخالص ثانويةادبيعطيه جبار جعفر الهدى نور652122022099074

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة442.0للبنات رفيدة اعداديةادبيحسين محمد طالب ايالف653112022106006

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة440.0الخارجياتادبينايف مراد محمود دعاء654112022401057

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيحمد محمد سعد دالل655142022067049

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة434.0للبنات الخيزران اعداديةادبيعواد صالح يوسف نور656212022147061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة467.0للبنات االمال ثانويةاحيائيلفته مطشر جبار فاطمه657142042108118

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيسدخان سلمان عالء غاده658122042094181

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة453.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيجاسم انصيف علي اسراء659232042117003

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة453.0للبنات بلد اعداديةاحيائيالحسين عبد لفتة فتاح حنان660182042176061

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة450.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيشرهان هللا عبد ابراهيم رقيه661112042109037

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة448.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيالرضا عبد مجيد سالم تقى662142042134036

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة439.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيمحمد عطيه حسن رقيه663112052074020

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة390.0للبنات المهج اعداديةتطبيقيبديوي كريم حيدر فاطمه664142052102028

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة389.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةتطبيقيهزير بديوي رياض منى665102052109026

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة387.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيعذاري شريف محمد تبارك666142052140012

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة387.0للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيطعمه خلف قاسم تقى667142052133008

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة386.0للبنات الجمهورية اعداديةتطبيقيحمد سلمان داود ايمان668112052068010

للبنات التربية كلية/بغداد جامعة386.0للبنات التسامح اعداديةتطبيقيالحميد عبد خالد ليث زينب669142052076028

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة384.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفادبيهواش يونس نعيم سهى670142022221021

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة383.0للبنات االمال اعداديةادبيخضير ياسين طه نور671112022070081

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة382.0للبنات الرميلة اعداديةادبيالحسين عبد جبار ستار يقين672152022044109

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة377.0للبنات السعدية حليمة ثانويةادبيخضير احمد شهاب أية673102022129001

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة376.0للبنات تموز 14 ثانويةادبيمنشد صدام نعيم جنات674142022071013

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة375.0للبنات النطاقين ذات ثانويةادبيعلي حسن فالح نور675122022100040

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة375.0للبنات المسائية طوعة ثانويةادبيمحمد عطيه جاسم سكينه676122022231040

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة374.0للبنات االخالص اعداديةادبيحسن جاسم محمد تبارك677112022112039

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة373.0للبنات الكوثر ثانويةادبيعلي حسين حيدر ورود678102022125034

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة373.0للبنات الخنساء ثانويةادبيحسين عبد حمزة بلقيس679142022107007

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة373.0للبنات االخالص اعداديةادبيجمعة جهاد سعدي هبة680112022112161

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة372.0للبنات عائشة اعداديةادبيالرضا عبد جاسم مؤيد شهد681142022074059

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة372.0للبنات الكوثر ثانويةادبيحسين مظلوم محمد سكينة682102022125014
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المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة372.0للبنات النهار اعداديةادبيهللا عبد محمد زالل زهراء683112022127031

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة411.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيبطي فليح منشد فاطمه684262042116052

المنزلي االقتصاد قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة376.0للبنات السياب ثانويةتطبيقيخضير سلمان عامر هبه685102052077027

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة396.0للبنات الفيحاء ثانويةادبيهويدي شلتاغ احمد مها686132022084029

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة384.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةادبيالكريم عبد عبد قاسم زينب687112022099030

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة384.0للبنات االصالة ثانويةادبيمطير حسين مهدي نور688112022083046

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة380.0للبنات عدن ثانويةادبيخضير حامد حيدر ندى689112022094085

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/بغداد جامعة382.0للبنات  النموذجية البياع ثانويةتطبيقيهادي صاحب رحيم انعام690112052066001

اآلداب كلية/بغداد جامعة470.0للبنات بسماية سما اعداديةادبيماشي حسين علي ريتاج691142022193021

اآلداب كلية/بغداد جامعة458.0للبنات الفداء اعداديةادبييوسف جميل بهاء قمر692142022100088

اآلداب كلية/بغداد جامعة427.0للبنين سينا ابن اعداديةادبيخشان اسود رحيم حسين693112021017029

اآلداب كلية/بغداد جامعة425.0للبنين الدين صالح اعداديةادبيحسون سعيد احمد سجاد694132021008059

اآلداب كلية/بغداد جامعة424.0للبنين المسائية القدوة ثانويةادبيمهدي علي عامر محمد695192021365082

اآلداب كلية/بغداد جامعة419.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيعلي هللا عبد كمال وسام696192021350161

اآلداب كلية/بغداد جامعة419.0للبنين السويس اعداديةادبيمحمد كريم قيصر ليث697132021006074

اآلداب كلية/بغداد جامعة419.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةادبيشرموط عبد كريم حيدر698192021340026

اآلداب كلية/بغداد جامعة416.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةادبيهللا عبد حسين قاسم بركات699192021343042

اآلداب كلية/بغداد جامعة412.0للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيصابر كاظم امين حيدر700152021007085

اآلداب كلية/بغداد جامعة411.0للبنين العراق اعداديةادبيحسن جبار رائد ارشد701122021009015

اآلداب كلية/بغداد جامعة409.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيسهر كاظم حسن حيدر702152021072071

اآلداب كلية/بغداد جامعة409.0للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيجعونه كرم مصطفى حسين703152021007084

اآلداب كلية/بغداد جامعة409.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيكاظم سليم حيدر حنان704142022134024

اآلداب كلية/بغداد جامعة406.0للبنين اليقظة اعداديةادبيحمدان شمخي منعم حمزه705142021028052

اآلداب كلية/بغداد جامعة406.0للبنات االهلية الصباح ثانويةادبيملك لفته محمد زهراء706142022132006

اآلداب كلية/بغداد جامعة405.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةادبيعواد السادة عبد محمد ساره707132022281039

اآلداب كلية/بغداد جامعة405.0للبنات زينب اعداديةادبيحنيف محسن احمد حوراء708142022110041

اآلداب كلية/بغداد جامعة404.0للبنات الفداء اعداديةادبيهاني الزهرة عبد سعد داليا709142022100024

اآلداب كلية/بغداد جامعة403.0للبنين األوفياء اعداديةادبيجاسم عباس رائد قاسم710192021078044

اآلداب كلية/بغداد جامعة403.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيشرموط خلف احمد محمد711192021101045

اآلداب كلية/بغداد جامعة403.0للبنات الماثر اعداديةادبيراهي عريبي كاطع زهراء712152022051065

اآلداب كلية/بغداد جامعة403.0المختلطة الفاتح ثانويةادبيابراهيم حميد ابراهيم عمر713122021174009
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اآلداب كلية/بغداد جامعة400.0للبنات العقيلة اعداديةادبيخلف داخل لطيف طيبه714152022040085

اآلداب كلية/بغداد جامعة400.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيمفتن علي عباس علي715122021047106

اآلداب كلية/بغداد جامعة399.0للمتميزات القاهرة ثانويةادبيخلف بدر ستار طيبه716132022100033

اآلداب كلية/بغداد جامعة399.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيشاطي محمد حسن رباب717122022092027

اآلداب كلية/بغداد جامعة498.0للبنين الريف ثانويةاحيائيخدام حمد الرحمن عبد حارث718122041029011

اآلداب كلية/بغداد جامعة464.0الخارجيوناحيائيغافل عبدهللا كاظم عبدهللا719282041400024

اآلداب كلية/بغداد جامعة418.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيكشاش الزهره عبد عدي حنين720162052259012

اآلداب كلية/بغداد جامعة416.0للبنات المعرفة ثانويةتطبيقيشعبان الدسوقي ابراهيم مريم721142052106029

اآلداب كلية/بغداد جامعة412.0للبنات الصمود ثانويةتطبيقيغانم علوان صباح اسماء722142052101001

اآلداب كلية/بغداد جامعة409.0للبنين الفرزدق اعداديةتطبيقيعنيد سعد علي العابدين زين723162051028017

اآلداب كلية/بغداد جامعة409.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةتطبيقيسويهي صالح محمد عدي زينب724292052065004

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة468.0للبنات الماثر اعداديةادبيعناد هويل عادل فاطمة725152022051105

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة417.0المسائية الخالدية ثانويةادبيسجل عوده حامد الدين تاج726192021346020

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة409.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيسماري خريبط محمد مصطفى727152021072225

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة400.0للبنات الماثر اعداديةادبيكاظم هاني علي ايه728152022051021

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة399.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيمحيسن دايخ صالح شهد729152022048068

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة397.0الخارجياتادبيخرنوب داخل محمد تبارك730122022401031

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة395.0للبنات الفردوس اعداديةادبيحميد نوري عدي نبأ731132022118133

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة394.0للبنات العربي السيف اعداديةادبيضيدان جبار بشار عذراء732132022111080

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة393.0للبنات الشمائل ثانويةادبيعلي حسين محسن حوراء733142022109013

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة391.0الخارجيونادبيحسن فاضل عامر احمد734252021400004

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة390.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيحسن شيال ناظم حيدر735122021202079

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة390.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيشليبه لطيف فاضل سجاد736142021030057

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة389.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيزبون هادي قاسم زينب737142022095036

النفس علم قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة506.0للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيخضير ياس صالح طيبه738112042067095

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة392.0للبنات السعادة ثانويةادبيعلوان هللا عبد سالم شكران739142022120024

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة391.0للبنات الكرامة اعداديةادبييوسف هادي حسن يقين740132022101090

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة389.0للبنات الفاطميات أعداديةادبيحسين محمد علي زينب741122022102057

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة388.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةادبيرضا جاسم جعفر غدير742142022139036

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة388.0للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيشاكر محمد باسم حسين743152021007057

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة388.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيحمزه غريب الهادي عبد محمد744122021202184
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الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة388.0المختلطة خلدون ابن اعداديةادبيكعيد احمد جمعه صافي745102021162010

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة387.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيحوشي ربيح الواحد عبد حسين746152021074029

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة385.0للبنات السعادة ثانويةادبيفالح موسى رمزي مودة747142022120047

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة385.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيكاظم رمضان الستار عبد منتظر748122021202215

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة385.0للبنات المسائية النهضة ثانويةادبيضاحي الستار عبد باسم مريم749112022217044

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة384.0للبنين البلديات اعداديةادبيحسين رحيم الزهرة عبد علي750142021037150

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة413.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيصروط طاهر خلف حسين751282051002128

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةادبيجاسم خالد حميد المجتبى حسن752132021018004

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة383.0للبنات السعادة ثانويةادبيحويزاوي حيال حيدر حوراء753142022120010

االثار قسم/اآلداب كلية/بغداد جامعة381.0للبنات المسائية سمية اعداديةادبيعلوان حمادي الزهره عبد رسل754152022080035

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة416.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةادبيهللا عبد يازع صكبان مصطفى755142021012078

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة393.0للبنين الوركاء ثانويةادبيطالل عبيد محسن راضي756232021034019

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة392.0للبنات عائشة ثانويةادبيبدوي خضر خالد اسراء757112022082003

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة389.0سكاريا-تركيا المختلطة االهلية العراق نوارس ثانويةادبيجواد عباس فاضل نور758132022249004

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيصبح نعمه حسين علي759122021200083

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة385.0للبنات البيان اعداديةادبيعوده حميد جاسم الزهراء نور760102022096094

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنين الواسطي ثانويةادبيمحمد سعيد خميس نسيم761102021040042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة384.0للبنات الزهراء فاطمة اعداديةادبيخاجي بدر دحام زينب762112022075022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنين االمين طه اعداديةادبيغدير هللا عبد محسن هللا عبد763262021026042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة383.0للبنات العقيلة اعداديةادبيرحيمه الحسن عبد محمد زهراء764152022040055

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة382.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيجبر محمد ابراهيم حسين765152021074022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة382.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةادبيعيالن مراح حسن موسى766262021024036

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنين االسراء اعداديةادبيكاظم عناد رسول احمد767102021011005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنات النطاقين ذات ثانويةادبيالغفور عبد غضبان القادر عبد صفوه768112022077034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنين العلوم ثانويةادبيصكبان كاطع يوسف مصطفى769132021052016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنين طه اعداديةادبيابراهيم جليل سامي عباس770142021177081

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة381.0للبنين الخضراء اعداديةادبيمحمود محمد باسم عمران771102021013051

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنين المسائية حطين ثانويةادبيحسين احمد محمد حسين772132021252033

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة380.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيحسين كريم غسان زينب773122022092039

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنين الشماسية اعداديةادبيعباس حسن مازن الحسن ابا774132021023001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة379.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةادبيجسام نايف ميثاق شهد775112022164006
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة379.0للبنين الرصافي معروف ثانويةادبيشذر مشجل حيدر كرار776142021045053

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنات التألف ثانويةادبيخضير هالل محمد زمن777102022133025

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيلفته محمد علي مرتضى778142021003127

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيسلمان علي فالح منتظر779142021008099

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنات االنتصار ثانويةادبيحسين خضير سعدون نور780122022126029

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين المسيب اعداديةادبيعبود الباري عبد امير علي781232021009070

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين سينا ابن اعداديةادبيعلي حاتم فاضل حاتم782112021017022

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيسالم سرداح صباح علي783112021156061

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة377.0للبنات الزقورة ثانويةادبيابراهيم خليل الستار عبد لينا784112022140011

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة376.0الخارجيونادبيهللا جار علي فاضل علي785152021400127

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة376.0الخارجياتادبيضاحي عبد ارحيم فاطمة786142022401148

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنين المسائية الصباح ثانويةادبيشاوي كمكوم كامل مهند787142021205163

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنين الرافدين اعداديةادبيمجيسر الحسن عبد صادق يوسف788152021001153

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة376.0للبنين النهروان اعداديةادبيكاظم جبار احمد مصطفى789152021020125

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين الرافدين اعداديةادبيحصو عاجل ناصر علي790152021001093

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيحسين علي عماد احمد791132021034010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين العراق اعداديةادبيراضي خلف نجم حسين792122021009092

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيشاطي كاظم جواد هللا عبد793152021074066

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين الرضا االمام اعداديةادبيحاتم شاكر محمود منتظر794122021003116

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين المسائية الصقر ثانويةادبيمرعيد علي احمد حكيم795102021208010

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة374.0الخارجياتادبيياسين موسى ياسين حوراء796152022401037

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنين عدي بن حجر اعداديةادبيبديوي حسين جاسم علي797142021174047

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيابراهيم عودة عبدالخالق همام798112021203238

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنين الرافدين اعداديةادبيخابط خليل باسم احمد799102021009005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنين المسائية الصباح ثانويةادبيناجي هللا عبد علي حسين800142021205043

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة373.0الشيعي الوقف-للبنات الحوراء ثانويةادبيغبن محمد لؤي ميعاد801132022081009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيصبيح حران رزاق جاسم802152021005009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين جواد مصطفى اعداديةادبيلفته كوان عدنان الباقر محمد803102021015072

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة373.0للبنين الخطيب اعداديةادبيجابر سلمان جبار حسن804122021034021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيجواد حسين عبد سعد جالل805142021038028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنات المسائية اإلخالص ثانويةادبيعباس فالح رشيد تبارك806132022285006
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االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين الفالح ثانويةادبيالكاظم عبد عناد رحمن سجاد807222021256008

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةادبينزال حسين ناهي سجى808212022100031

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيحبيل اسماعيل ستار مرتضى809112021207060

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة372.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةادبيحسن اللطيف عبد صباح محمد810212021059042

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنات اليرموك ثانويةادبيمحمد صبري اللطيف عبد فاطمة811102022093012

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيخليفه محمد عالء براء812142022067028

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين الرائد ثانويةادبيتفاح فتالوي علي سلطان813102021001016

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيعلي غني علي زينب814132022086034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين الغسانية ثانويةادبيحسن جبار هاشم احمد815262021156009

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين الفالح ثانويةادبيكاظم حسين رزاق حسين816222021256005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنين الحاتمية ثانويةادبياحمد عبد هللا خير مؤمل817182021301021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0المختلطة المجاهد ثانويةادبيفياض سلمان محسن أيه818182022100001

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةادبيرشيد علي حسين فاطمة819212022293023

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنات الكوثر ثانويةادبيهالل جبار محمد شهد820132022122024

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة371.0للبنات االخالص اعداديةادبيابراهيم محمد سلمان تبارك821112022112034

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة432.0للبنات الهلوب خالص الشهيد ثانويةادبيجاسم علي عباس ليلى822181922157017

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة370.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيعكار الساده عبد هاشم سجى823152022045066

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة370.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيعبدالرضا نعمه سمير مرتضى824112021011081

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة460.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاحيائيفياض حواس نوري هاله825102042094061

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة415.0االهلية النجاح سبل اعداديةاحيائيعزيز مهدي سالم حسين826262041059031

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة406.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيغالم محمد جاسم علي827152041071211

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة400.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيمحمد عزيز علي حسين828112051009021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة395.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيمسلط الجبار عبد الناصر عبد الحسن829112051058021

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة392.0الخارجيونتطبيقيحسين قاسم احمد يوسف830142051400117

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة378.0للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقيمهودر جبار احمد محمد831132051008041

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة375.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيحسين عبد محمد ايمن832222051009005

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنات الفوز اعداديةتطبيقيحسين كاظم نظير نرجس833122052094110

االسالمية العلوم كلية/بغداد جامعة374.0للبنات الشمائل ثانويةتطبيقيكاظم فيصل حيدر زينب834142052109005

األعالم كلية/بغداد جامعة484.0للبنين االبتكار اعداديةادبيعباس جمعة جمال هللا عبد835112021151035

األعالم كلية/بغداد جامعة449.0للبنين المسائية القدوة ثانويةادبيابراهيم مطلك عزت ايمن836192021365010

األعالم كلية/بغداد جامعة442.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيمحمد جبار محمد حسين837112021180042
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األعالم كلية/بغداد جامعة437.0للبنين المسائية االخاء ثانويةادبيضهد خلف جميل حسن838152021074014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة397.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةادبيهللا عبد حمد مصلح حمد839112021204040

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة391.0للبنين الكسائي اعداديةادبيداود عليوي امير علي840262021037021

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة388.0للبنين الرضوانية اعداديةادبياحمد عناد علي ادريس841102021041008

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة388.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيشرهان حاضر علي احمد842132021034009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة386.0للبنات بغداد اعداديةادبينجم كمال محمد روال843132022070035

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة386.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيحسين رحيم باسم حسين844262021015015

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة384.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةادبيمرتضى محمد عمار نور845112022089079

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة383.0للبنات الكوثر ثانويةادبيصلبوخ الحسين عبد رحيم مريم846132022122036

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة382.0للبنات النهار اعداديةادبيعارف الدين عز حيدر مريم847112022127055

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة381.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفادبيعلوان حسن حيدر شهد848142022221022

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة381.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيعباس عبد احمد حسين849112021203068

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة449.0للبنات اغادير ثانويةاحيائيالعباس عبد حسين احمد ليلى850112042103073

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة428.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيعلك كاظم عامر شمس851102042107025

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة427.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةاحيائيمهيدي إسماعيل احمد مختار852142041015057

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة427.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيجليل عبيد حميد والء853272042160424

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة426.0للبنين السالم ثانويةاحيائيفحل علي ابراهيم محفوظ854182041044039

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة415.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيخسباك الهادي عبد تحرير حيدر855232041253033

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة414.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيابراهيم الجبار عبد عباس روان856102042115049

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة414.0للبنين دجلة اعداديةاحيائيحسن خويط الكريم عبد إبراهيم857262041020001

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة411.0للبنات التعاون اعداديةاحيائيحسن اسماعيل الكريم عبد ساره858112042105074

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة409.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيجبار ثجيل احمد زهراء859152042048071

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة407.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيداود مسلم محمد زينب860252042170377

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة406.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةاحيائيعباس علي صباح عباس861182041135018

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة404.0للبنين طوز اعداديةاحيائيجعفر قاسم عباس مجتبى862182041037040

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة403.0للبنات كربالء اعداديةاحيائياحمد حسين محمد تبارك863272042056110

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة401.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيعامر حسين صادق الدين نور864222041010209

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة401.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيكعود سعيد عباس أبها865132042281001

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة401.0للبنات  عمارة ام ثانويةاحيائياحميدي حميد حسين رفل866142042087009

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة401.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيحسون فاضل جاسم منى867212042139200

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة398.0للبنين الشماسية اعداديةاحيائيسلمان محمد صباح ياسر868132041023080
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الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة395.0للبنات االهلية الفرات ثانويةاحيائيالعباس عبد مزهر همام مريم869112042134014

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة394.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائياللطيف عبد قاسم حسام كوثر870122042136069

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة393.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيجاسم زغير الكريم عبد مريم871142042224118

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة393.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيالدين محي عزيز محمد انس872202041262020

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة497.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةتطبيقيسلمان جصان مجيد الهدى نور873142052225013

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة455.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفتطبيقيشياع العباس عبد رزاق زهراء874142052221021

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة385.0للبنين العدالة ثانويةتطبيقيخلف ناموس حارث حاتم875212051044003

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة383.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيحسين ذياب زيد اسامه876182051331003

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة382.0للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيناهي عبد رشيد رواسي877142052133016

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة379.0للبنين تراب ابي اعداديةتطبيقيهادف كاظم جواد االكبر علي878222051081021

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة378.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةتطبيقيالحسن عبد حسين خضير حسين879102051203010

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة374.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيفضل حبيب صادق طيبه880142052080020

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة374.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقياللطيف عبد مصطفى رائد رافد881122051030051

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة374.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيجاسم حسن صالح منتظر882232051252133

الجميلة الفنون كلية/بغداد جامعة374.0للبنات الهدى مصباح اعداديةتطبيقيحسين امعله جاسب زهراء883262052126007

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة594.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيداود زاير صباح صادق884142041018081

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة593.6للبنات بغداد كلية ثانويةاحيائيحسين علي فاروق طيبه885142042129046

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة593.0الخارجيوناحيائيذهب نعيمه حسن علي886282041400027

الصيدلة كلية/المستنصرية الجامعة593.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيعباس خضر ياس نبأ887112042218077

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة560.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةتطبيقيمحسن صادق ليث جعفر888142051009016

المدني قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة517.0المتميزات ثانويةتطبيقيحميدي زامل صادق ايالف889282052079001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة513.0للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقييوسف رحيمه كريم مرتضى890282051016152

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة500.0للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيخضير عناد محمد اديان891162052253001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة492.0الخارجيونتطبيقيشمه سلمان ماجد مهيمن892142051400112

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيعلي محمد علي رياض تبارك893122052105007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين السيوطي اعداديةتطبيقيخضير سلمان نوري باسم894112051054003

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة489.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةتطبيقيعباس حمزه جبار محمد895162051359055

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة567.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيهللا عبد عبد محمد صفا896232042142207

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنات الفوز ثانويةاحيائيالحسن عبد حبيب صادق شفاء897132042099025

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة563.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيداخل كامل محسن علي898252051150135

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة590.5المتميزات ثانويةاحيائيمحمد جاسم عماد يقين899282042079053
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة545.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيجاسم عيسى صالح حنين900312042047062

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنين شريف صادق اعداديةاحيائيسعيد محمود ابراهيم العزيز عبد901212041088028

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاحيائيمحمد حلو صالح سيف902102041045008

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيفلفل غافل الحسين عبد حسين محمد903252041045148

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة534.0للبنين االهلية المتقين اعداديةاحيائيعبد سالم احمد حيدر904222041355002

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين النعمانية اعداديةاحيائيعيد رباط الرضا عبد حسين905262041009037

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين االهلية الرازي ثانويةاحيائيعلي العالي عبد سعد حسين906222041093026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيهاشم لطيف رياض محمد907162041074031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين االهلية المناهل ثانويةاحيائيعلي عباس علي احمد908142041179001

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيعبد حسين قاسم زينب909242042220446

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة527.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةاحيائيعلوان الجبار عبد ميثم حسن910162041350005

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة524.0للبنين صالح قلعة ثانويةاحيائيطاهر هللا عبد نوري عقيل911282041014016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيجعيب حسين علي طيبه912142042066069

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة521.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيجاسم غتر رسول كرار913152041005091

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة521.0المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةاحيائيمحمد خالد وليد غسق914182042352033

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة510.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيباقر سلمان ميثاق مصطفى915162051001218

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة484.0للبنين االهلية العلم نبراس ثانويهتطبيقيعلي حسين عدنان عبدهللا916162051129009

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات العمارة اعداديةتطبيقيحمود ماهود احمد زينب917282052059041

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيعواد عبد موفق هللا عبد918102051019063

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنات الرافدين ثانويةتطبيقيجهانبخش الرحمن عبد احسان علي خديجه919132052095007

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين النظامية اإلعداديةتطبيقينادر درويش محمد خليل احمد920142051021003

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين كوثا اعداديةتطبيقيكشاش خضير جبار الرحمن عبد921232051051020

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنين الشماسية اعداديةتطبيقيكاظم موسى احمد علي922132051023033

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات بغداد اعداديةتطبيقيالرحمن عبد عمر خالد منار923102052117039

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةتطبيقيعليوي محيسن علوان مصطفى924142051009079

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنين االجيال اعداديةتطبيقييازع جعفر جبار حسين925162051014008

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيجوهر كريم الزهره عبد محمد926152051005135

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة447.6للبنين نافع بن عقبة إعداديةتطبيقيطعمة العابدين زين قصي العابدين زين927142051009032

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةتطبيقيابراهيم خليل عارف يعقوب928182051140015

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة446.8المتميزات االيالف ثانويةتطبيقيحمزه نعمه عادل يسر929162052156007

الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيسلمان اسمر فوزي الدين حسام930152051071052
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الطرق قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين النعمانية اعداديةتطبيقيعلي حسين احسان الجواد محمد931262051009034

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة555.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيابراهيم ياسين طه ياسين932232041253150

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيحمود سوادي كاظم سجاد933162051354038

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة465.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيخضير قدوري رعد البنين ام934162052184008

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة461.0الخارجياتتطبيقيحسين كاظم غازي زهراء935122052401016

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةتطبيقيعباس فاضل محمد ضحى936132052281021

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيثامر عناد فالح االمين محمد937192051013047

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات الهارثة اعداديةتطبيقيداود وسمي ناطق رسل938162052176016

المواد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة452.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيلفته حياوي عمار محمد939162051354088

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات فدك اعداديةتطبيقيهاشم كريم تحسين بنين940212052156006

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة443.0للبنين المسائية الطف ثانويةتطبيقيلفته وليد خالد حسين941132051257025

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة442.0للبنات النبوغ ثانويةتطبيقيامين محمد الصمد عبد سعد ديمه942102052098005

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة440.0الخارجيونتطبيقيناصر ياسر غالي مسلم943262051400029

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين السياب اعداديةتطبيقيرشيد حاتم رشيد مهدي944132051030109

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة429.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيعلي احمد محمد منتظر945222051021059

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيعلي عبد محمد ابراهيم احمد946152051011004

المائية الموارد قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين االهلية ميسلون ثانويةتطبيقيحسن محمد صادق محمد947142051063008

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة440.0المختلطة الياسمين ثانويةتطبيقيجواد حسن رشيد احمد948182051226001

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة439.0للبنين الكوت اعداديةتطبيقيهللا عبد حمد شهاب احمد949262051001003

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة436.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيسعد عنيد الكريم عبد احمد950282051151046

البيئة قسم/الهندسة كلية/المستنصرية الجامعة429.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيحسين حسن أحمد محمد951272051002123

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة568.0للبنات القناة اعداديةاحيائيكاظم جمعه احمد رقيه952132042072031

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة559.6المتميزات ثانويةاحيائيكاظم سلمان محمد مها953132042108106

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة544.0للبنات المهج اعداديةاحيائيجباره رشيد ماجد فاطمه954142042102035

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة542.0الخارجياتاحيائيسلمان جاسم علي فاطمة955142042401130

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة538.0للبنات الرشيد ثانويةاحيائيعزيز علي يوسف زينب956132042096029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة536.0للبنات الناصرة اعداديةاحيائيسلمان علي حسان فرح957142042133062

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيوحيد كريم عامر استبرق958122042231002

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة535.0للبنات النجاة اعداديةاحيائيكاظم صبر ثجيل طيبه959152042042064

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة532.0للبنين مندلي اعداديةاحيائينزاري كردي عاصي البشير960212041034015

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيفنيص قدوس كرخي ياسر961212041034120
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العلوم كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنات الجامعة ثانويةاحيائيرمضان علي حامد الرا962102042091089

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة527.0للبنات الرشيد ثانويةاحيائيمشجل محسن صالح زينب963132042096026

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنين االهلية الجمهورية ثانويةاحيائيعلك حميد ناظم محمد964222041367016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة526.0للبنات الكاظمية اعداديةاحيائيجاسم نصيف امير نور965122042110081

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.6للبنات الفرح اعداديةاحيائيمصطفى الستار عبد أحمد تبارك966142042125004

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيسلطان دوشي حسن شهد967132042118164

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات سيوان ثانويةاحيائيعنتر خليفه مهند سرور968312042038029

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة522.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيبدن االمير عبد مالك ايات969142042225026

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة519.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيالزم حمدان سامي مسره970142042225258

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة518.9للبنين المتميزين ثانويةاحيائيعبدالرزاق صبري عباس علي971142041007067

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة455.0الخارجياتتطبيقيداخل مجفت عبدالساده سجى972152052401016

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة431.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةتطبيقيجبار صابر احمد كرار973132051002052

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقياحمد علي ضاري احمد974192051009008

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيالرسول عبد الصمد عبد مشتاق حيدر975162051139032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيكريم عوده صبار جنه976162052184019

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنات الغفران ثانويةتطبيقيالزم جاسم وسام اسراء977282052069003

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنات السوق اعداديةتطبيقيياسين كاظم ماجد هبه978222052209054

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة421.0الخارجيونتطبيقيكاطع رميض جمعه جاسم979282051400010

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين العامل ثانويةتطبيقيهللا جار سالم منسي مصطفى980231951026032

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيالمنعم عبد اكرم اسامة فهد981102051014072

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين المسائية البشير اعداديةتطبيقيعاصي دعاش عظيم حيدر982242051207023

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيحسين سعيد مازن علي983112051058131

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيالحسين عبد الزهرة عبد علي محمد984282051009080

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين االنصار اعداديةتطبيقيعباس صادق سعد منتظر985132051003068

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيبريدي عيسى محمد علي986282051151519

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيبراك عوده جعفر سيف987162051364074

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين العباس اعداديةتطبيقيمزاوي كامل ثائر علي988162051051078

العلوم كلية/المستنصرية الجامعة407.0خارجيونتطبيقيكرحوت حسين احمد رشيد989192051400019

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة498.0للبنات الزيتونة اعداديةاحيائياحمد شهاب محمود سجى990212042092067

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة495.0الخارجياتاحيائيجبر جنزير كريم والء991142042401188

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين التمار ميثم اعداديةاحيائيعبودي ماهود جبار مجتبى992282041016026
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الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة490.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاحيائيفراس حسن فارس محمد993192041011114

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة488.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائيكاطع ليلو عصام ضحى994152042044132

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة485.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيبوهي جاسم حيدر الهدى نور995152042045102

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة484.0خارجيوناحيائيعبد احمد خالد محمد996192041400035

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنين كوثا اعداديةاحيائيحزام دلي حامد احمد997232041051003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة479.0للبنين ناصر عزيز حسين الشهيد اعداديةاحيائيبدحي خلف كاظم جواد998222041020014

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيطعمه كاظم علي بنين999242042220141

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيعلوان الرزاق عبد حسن فاطمة1000212042294162

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة434.0للبنين المركزية الغدير اعداديةتطبيقيطاهر جياد االمير عبد حسن1001292051025013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة433.0للبنين مأرب ثانويةتطبيقيبريج هاشم عادل زياد1002212051041003

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين الحقالنية اعداديةتطبيقيمطرود صالح جبار محمد1003192051020072

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنات المسائية سمية اعداديةتطبيقيرسن العيوس قاسم رنا1004152052080024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة409.0المختلطة النظامية ثانويةتطبيقيعباس محمد الودود عبد احمد1005212051206001

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةتطبيقيجاسم محمد فارس عمر1006112051201072

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيكزير حاوي سلمان الهادي علي1007152051009024

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة405.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيزغير جيجان رحيم احمد1008132051250002

الرياضيات قسم/العلوم كلية/المستنصرية الجامعة404.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيجاسم ياسين حسين عباس1009152051071151

القانون كلية/المستنصرية الجامعة531.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيزيدان صالح مهند علي1010152021075087

القانون كلية/المستنصرية الجامعة529.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةاحيائيقاسم الكريم عبد الستار عبد حسين1011152041017018

القانون كلية/المستنصرية الجامعة525.0للبنات المطلب عبد بنت صفية ثانويةاحيائيهللا عبد احمد رائد سارة1012102042094038

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات بلقيس اعداديةادبيطاهر سلمان الكاظم عبد الدين شمس1013142022140031

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة434.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةادبياحمد عبود حسن هللا عبد1014102021200081

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة433.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيفرج حسن سمير محمد1015142021201222

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة433.0للبنات الندى ثانويةادبيحزام كريم فارس زهراء1016142022302025

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة480.0المتميزين ثانويةاحيائيشكر خليل جليل معتز1017132041016117

السياسية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيخماس اسعد عدي ايالنا1018102052102022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة495.0للبنات النعيم اعداديةادبيكشاش معارج يوده فاطمه1019142022073108

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة481.0للبنات الزهور اعداديةادبيعبار الحسن عبد طارق رقيه1020142022080025

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة475.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيكليف محمد حازم حسن1021152021008030

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة474.0للبنين الناهض العراق اعداديةادبيكطوف شرهان محمد علي1022152021003076

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة471.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيصبار عبد حميد محمد1023122021018063
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفادبيحريجه خلف ابراهيم اية1024142022221003

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة469.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيفرج الجبار عبد علي سجاد1025122021018031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين اليقظة اعداديةادبيلفته عزيز حسن فالح1026142021028150

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين الوارثين اعداديةادبيعبيد ادهيم قاسم حسين1027152021013027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة464.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةادبيالرضا عبد مطشر صفاء محمد1028142021019160

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين المروج إعداديةادبيعشم عبد فالح محمد1029142021013133

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات زبيدة ثانويةادبيمعيوف كاظم الرزاق عبد مريم1030112022108079

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيعوده الرضا عبد محمد علي1031122021018051

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الرميلة اعداديةاحيائيموحان عوده جاسم بتول1032152042044021

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة453.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيعجيل حسن عمر صالح1033212041034050

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة450.0للبنين السبطين اعداديةاحيائيناصر الرزاق عبد عامر علي1034122041025061

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنات فدك اعداديةاحيائيعيسى حسن مهدي حوراء1035212042156024

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاحيائيعلي اسماعيل عبدالكريم عيسى1036192041360035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين دمشق اعداديةاحيائيرميض عبد الرحمن عبد معاذ1037112041021085

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنات غريب ابي ثانويةاحيائيعناد عبد حسين سمارا1038102042111035

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة423.0المختلطة االمام اعداديةاحيائيعبدهللا حسين عزيز حسين1039182041278009

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنات الفراقد ثانويةاحيائيحسين هادي منذر تبارك1040212042148015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيخليل ابراهيم فؤاد نور1041112042074080

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيمحمد حاتم قصي محمد1042142041018165

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاحيائيخلف محمود عبدالرحمن مصطفى1043192041337140

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيمحمد جاسم غيث هللا عبد1044152041004031

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيمذخور محمد علي موسى1045122041032071

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة420.0للبنات بلد اعداديةاحيائيحسن عباس خضير حوراء1046182042176064

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنين النهروان اعداديةاحيائيياسين حسين صباح مرتضى1047152041020052

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائياحمد رضا غالم ماجد احمد1048132041055015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيطه هللا عبد هشام الكرار1049212041274005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنين االعظمية اعداديةاحيائيجسام نصيف فيصل الهادي عبد1050132041001059

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيداود خلف بشير ابراهيم1051182041331002

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0قم-ايران في النموذجية (ع) علي االمام مدارساحيائيخميس محيسن صباح زهراء1052132042205010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيعبيد عاصي مزهر محمد1053212041272252

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائياسماعيل خليل عالء محمد1054212041054135

567 من 34صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين المسائية االندلس ثانويةاحيائيفرحان سالم مهدي منتظر1055132041256045

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيخضير عيسى اركان ايات1056232042271062

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنات جرير اعداديةاحيائيصالح عواد احمد ضحى1057122042089068

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيفليح العيبي نجم زينب1058152042050068

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيحسين علي ناظم هبه1059192042193129

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيعكيد ساجت شعبان علي1060152041011104

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيهادي حسن حيدر زهراء1061132042070104

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيجاسم حسن طه صادق1062282041151144

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنات زبيدة ثانويةاحيائيمكطوف علي حيدر ايه1063112042108007

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيفرج ريسان ضياء نرجس1064142042134163

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة411.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةاحيائيحميد خورشيد ازاد هللا عبد1065202041305016

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنات التفوق ثانويةاحيائيمحمد جسام محمد هدى1066122042113027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنات االستقامة اعداديةاحيائيعليوي راهي حميد نبأ1067152042058095

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنات العامرية اعداديةاحيائيحمد مخلف خالد نيران1068102042118134

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة410.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةاحيائيالوهاب عبد ظاهر ثائر محمد1069182041351018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة410.0الخارجياتاحيائيسعد خضير فاضل سرور1070122042401063

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة409.0الخارجياتاحيائياسماعيل حقي قيس مريم1071132042401119

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيسلطان صالح احمد علي1072132041012073

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنين االهلية الكفاءات ثانويةاحيائيحسين عباس طالب احمد1073132041054005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائينصيف ابراهيم هيثم شمس1074312042047123

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة420.0الخارجيونتطبيقيمجيد هللا عبد محمد علي1075132051400054

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيعلوان فاضل عباس هللا عبد1076132051012070

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيحلبوت عكله ليث مؤمل1077152051071231

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيفليح حاجم ناجي هادي1078132051012146

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة396.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيعباس محمود قيس محمود1079182051029023

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة396.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةتطبيقيصالح محمد جواد حيدر جواد1080212051274015

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة395.0للبنين العلمية الروابي اعداديةتطبيقيحسين محمد باسم حسين1081112051026018

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة394.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيحمد فريق انور علي محمد1082222051311176

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة394.0للبنين الدولة سيف ثانويةتطبيقيحسن هللا عبد فهد حيدر1083122051002027

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة392.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةتطبيقيمحمد عزيز محمود أسامه1084102051203001

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة392.0للبنين دمشق اعداديةتطبيقيصالح علي فراس اسامة1085112051021020
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واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة392.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيشهاب ثابت طالل محمد1086182051361022

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة392.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيمخيلف جميل علي مصطفى1087152051005145

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة392.0الخارجيونتطبيقياحمد شهاب عدنان احمد1088132051400010

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيبريبر محمد طالب هاني1089142051201350

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيلطيف علي كريم انور1090182051085005

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين الميمون اعداديةتطبيقيهزاع علي حسن اسماعيل1091262051033006

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيسعيد فريد علي العزيز عبد1092112051049067

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة390.0للبنات الكرخ اعداديةتطبيقيقاسم االمير عبد وصفي رقيه1093102052076008

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة389.0للبنين الكوت اعداديةتطبيقيشرهان ناجي سعد هللا عبد1094262051001033

واالقتصاد االدارة كلية/المستنصرية الجامعة389.0للبنين المستنصرية اعداديةتطبيقيعلي صفر يعقوب علي1095132051031041

التربية كلية/المستنصرية الجامعة470.0للبنات الماثر اعداديةادبيخسار كاظم كنعان فاطمه1096152022051113

التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيادويريج سالم مؤيد مقتدى1097142021049098

التربية كلية/المستنصرية الجامعة466.0للبنات العربي السيف اعداديةادبيصبيح محمدعلي رحيم سجى1098132022111067

التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيرشيد احمد محمد ابراهيم1099112021156003

التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0للبنات الشفق ثانويةادبيخيطان الحسين عبد علي هدى1100112022117061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة460.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيحسين مجيد رشيد جوان1101222022311006

التربية كلية/المستنصرية الجامعة452.0للبنين الرشاد ثانويةادبيخلف محسن الكريم عبد المنعم عبد1102192021050023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيجودة شولي منصور علي1103152021008128

التربية كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبيجخيور رحيم حاتم الهادي عبد1104142021029043

التربية كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات االبتهال ثانويةادبيدرج عايد قاسم مريم1105142022069050

التربية كلية/المستنصرية الجامعة446.0للبنين الجديد الفجر اعداديةادبيعلي عباس غانم عمار1106102021032025

التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنين المكاسب اعداديةاحيائياحمد مهدي حسن حامد1107272041003012

التربية كلية/المستنصرية الجامعة469.0الشيعي الوقف للبنين الصدرين ثانويةاحيائيعبود ناجي احمد مقتدى1108152041014013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة467.0الخارجيوناحيائيحسن لفته هللا عبد حسين1109272041400018

التربية كلية/المستنصرية الجامعة463.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيفدعم مريع عبد حسين1110242041076042

التربية كلية/المستنصرية الجامعة462.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيعلي رمزي حسين محمد1111152041071317

التربية كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيمسلم عطيه مؤيد احمد1112132041252014

التربية كلية/المستنصرية الجامعة457.0للبنين كوثا اعداديةاحيائيكاظم خلف راجي حمزه1113232041051044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيرحيم راضي هيثم حيدر1114212041014052

التربية كلية/المستنصرية الجامعة456.0للبنين  المرتضى اعداديةاحيائيجابر شمخي احمد صادق محمد1115222041019169

التربية كلية/المستنصرية الجامعة455.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائياحمد محمد فاهم رسل1116242042220268
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التربية كلية/المستنصرية الجامعة452.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيغالي الزهره عبد كريم الهادي علي1117272041010103

التربية كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيرزوقي لطيف سعد فاطمه1118102042119061

التربية كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنين المهيمن اعداديةاحيائيخضير ياس حسين علي1119272041035059

التربية كلية/المستنصرية الجامعة451.0للبنين الثبات اعداديةاحيائيصويه ابو مظلوم فاضل علي1120272041024064

التربية كلية/المستنصرية الجامعة450.0المختلطة الفالح ثانويةاحيائيمزهر تركي فائز يحيى1121232041198040

التربية كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيحافظ محسن ضياء نور1122152042040141

التربية كلية/المستنصرية الجامعة448.0الخارجيوناحيائيمحمد حسن فالح امير1123252041400023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنين القيثارة اعداديةتطبيقيعوفي هادي صباح محمد1124222051051070

التربية كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنات حطين ثانويةتطبيقيياسر مهدي شندروف زهراء1125142052068016

التربية كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةتطبيقيعباس خضير ماضي سجاد1126262051205028

التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0الخارجياتتطبيقيمهدي محمد باسم روزه1127272052401023

التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيجبار داخل جمال علي1128282051002135

التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنين المسائية الدواية اعداديةتطبيقيشيال عبد جليل حسين1129222051313007

التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنات عائشة ثانويةتطبيقيمحمد رشيد علي أيه1130112052082001

التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةتطبيقيعلوان الكاظم عبد محمد مريم1131152052046027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة405.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيضايع منجي سامي محمد1132232051257128

التربية كلية/المستنصرية الجامعة405.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةتطبيقيعلي حسن حسين هللا عبد1133232051214005

التربية كلية/المستنصرية الجامعة404.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيحمود محمد حسين اسحاق1134142051201027

التربية كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنين ابابيل اعداديةتطبيقيعاتي كاظم سمير محمد1135132051011044

التربية كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيهاشم الحسين عبد ماجد حيدر1136152051018022

التربية كلية/المستنصرية الجامعة401.0الخارجيونتطبيقيسمير نواف صفوك ماهر1137252051400049

التربية كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنات العربي السيف اعداديةتطبيقيعزيز جوامير عماد ايمان1138132052111004

التربية كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنات الفكر اعداديةتطبيقيفاضل نوروز الستار عبد زهراء1139152052056019

التربية كلية/المستنصرية الجامعة400.0المختلطة النصر ثانويةتطبيقيسليم سموم فاضل حسين1140282051104013

التربية كلية/المستنصرية الجامعة400.0للبنات الحرية اعداديةتطبيقيمحمد حسن هاشم زهراء1141122052107023

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة488.0الخارجيونادبيجاسم جبير محمد غسان1142102021400114

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة461.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيحمود حطاب الواحد عبد هدير1143122022092061

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة449.0للبنات الكبرى بدر ثانويةادبيزيدان حسن علي زينة1144142022104020

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيجباره رشيد علي شيماء1145142022223043

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة437.0للبنات عائشة اعداديةادبيخزعل علي حيدر بنين1146142022074020

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيمحي رحيمه صدام عباس1147152021007127
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اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة426.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيمحمد عبد هاشم هشام1148142021201277

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة425.0الخارجياتادبيحسن ابراهيم طه جوان1149102022401028

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة424.0الخارجيونادبيحسن كاظم عباس علي1150102021400091

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة422.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيحسن ابراهيم جليل محمد1151142021038123

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيسلطان حاجم محمد احمد1152152021075013

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيكاظم محسن موسى ياسين1153122021176049

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبيكريم محمد ازاد محمد1154102021205109

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيمزعل عوفي صبيح محمد1155122021202181

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة405.0للبنين المسائية السياب ثانويةادبيعجيل نواف ضاري مصطفى1156122021208048

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة402.0الخارجيونادبيراهي حسين احمد مرتضى1157142021400219

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة402.0للبنين الرصافي معروف ثانويةادبيعرار سيد الكريم عبد مرتضى1158142021045067

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيحسين صابر قاسم محمد1159122021202190

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة400.0للبنين الغسانية ثانويةادبيعباس خضور ياسين مهند1160262021156056

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة399.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيعلي هللا عبد نجم علي1161152021015083

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة399.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيتخم مهدي كريم حسن1162152021008033

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة399.0المختلطة الشرقي الداور ثانويةادبيداود سالمة علي ورود1163262022178003

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيحجي منهل سالم علي1164142021024183

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة397.0الخارجياتادبيجمعه حسين موفق مريم1165152022401117

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنات المسائية سمية اعداديةادبيالحسن عبد جمعة عالء فاطمة1166152022080105

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنين سيناء اعداديةادبيخليل العزيز عبد بركان القادر عبد1167132021019018

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة396.0للبنات سومر ثانويةادبيعبيد الرضا عبد محمد حوراء1168142022072021

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيدرجال ابراهيم هللا عبد حوراء1169132042118064

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة458.0للبنات تموز 14 ثانويةاحيائيامين خليل هيثم ايثار1170142042071008

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة454.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيالمجيد عبد قيس غسان طيبه1171102042114035

اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنات المسائية سمية اعداديةتطبيقيفرج كاطع سلمان دعاء1172152052080017

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة400.0للبنات العقيلة اعداديةادبيمفتن حميد صبيح فاطمه1173152022040099

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة390.0للبنين المسائية الشعب ثانويةادبيمثنى عبد سعد صادق1174132021250035

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة389.0للبنين الرافدين اعداديةادبياحمد محسن احمد الدين غيث1175152021001098

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة389.0الخارجياتادبيعلي خزعل قاسم اسراء1176132022401008

النفس علم قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة389.0للبنات العربية الثورة اعداديةادبيكريم الحسين عبد محمد فاطمه1177132022093077

الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة387.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيصلبوخ مانع عباس سجاد1178152021015053
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الفلسفة قسم/اآلداب كلية/المستنصرية الجامعة387.0للبنات البطولة اعداديةادبياحمد علي عمر مريم1179102022110099

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة478.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيمطلك سوادي صباح احمد1180142021003004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة472.0للبنات اليقظة ثانويةادبيسمير صالح مهدي شمس1181192022176001

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة436.0للبنات الحفرية اعداديةادبيناصر علوان حسين الزهراء نور1182262022091058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين الوركاء ثانويةادبيعلي حسين ناصر احمد1183232021034004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيلعيبي عداي قاسم تقي محمد1184152021018088

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة429.0للبنين بغداد اسد اعداديةادبيسهيل علوان طالب حيدر1185142021048034

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين الرشاد ثانويةادبيخلف محسن فالح زيد1186192021050016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيخلف اسماعيل مهدي رفل1187182022331014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيمطر غازي فالح ريسان1188192021101012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة426.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيعلي الرضا عبد مغاور عدن1189262022126065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة425.0الخارجيونادبيعلي عبد بديع علي1190212021400076

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنين المتنبي اعداديةادبيسريد عطيه محمد نبيل1191132021017109

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنين المسائية الفجر ثانويةادبيخوذة ابو حافظ ثامر مسلم1192222021309030

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة424.0للبنات االمال ثانويةادبيمصيل سمير حميد مروه1193142022108051

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنات بلقيس اعداديةادبيهللا عبد محمد هادي سميه1194132022071058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة421.0للبنين الصديق ثانويةادبيتايه عثمان خالد العظيم  عبد1195122021023014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة421.0الخارجياتادبيالحسن عبد علي احسان افنان1196132022401014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة420.0للبنين االمين البلد اعداديةادبينايف هادي محمد احمد1197112021033008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيسهيل نجم حياوي غيث1198112021156071

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنات الشعب اعداديةادبيعتيب عطيه علي داليا1199132022098039

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين الزهري االمام اعداديةادبيعثمان عدنان فراس ميثم1200212021052046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنات الفردوس اعداديةادبيصالح سيد محسن المطلب عبد مريم1201132022118121

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةادبيكاهي مهدي احمد مصطفى1202192021072014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0الخارجيونادبيعلي ابراهيم قاسم الفقار ذو1203142021400086

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةادبيروضان رداد علي عباس1204222021254023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة414.0للبنين الكرمة اعداديةادبينايف مضحي حميد احمد1205192021066004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنين البيادر ثانويةادبياحمد عدنان قحطان بخيت1206192021094004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنين الفارابي ثانويةادبيمهدي صالح الرزاق عبد فاضل1207212021026046

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة411.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةادبيعبد عباس فاضل عباس1208102021160023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيمصلح احمد صبار احمد1209192021101005

567 من 39صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنات الشعب اعداديةادبيكاظم داخل هادي رفاه1210132022098049

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيرشيد خالد ثائر بالل1211212021014017

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنين الرائد ثانويةادبيالحسن عبد فلحي اسامه علي1212102021001023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة405.0للبنين المشرح اعداديةادبيحنون عبد نجم حيدر1213282021018019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة448.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيشعير بريسم ابراهيم اسراء1214232042119006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة447.0للبنين المسائية الفجر ثانويةاحيائيمهدي عبد نجم حسين ضحى1215222042309024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيسفاح هللا حسب ماهر يوسف1216212041005178

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة445.0للبنين خانقين اعداديةاحيائياحمد شهاب محمد احمد1217212041011012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة444.0للبنين الناهض العراق اعداديةاحيائيزاير عليوي حسين حسن1218152041003014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيحمد خضير وليد مرتضى1219232041008172

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنات االهلية العلم منار ثانويةاحيائيجميل صباح فراس ذكريات1220122042129004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة440.0للبنين األهلية الشمس ثانويةاحيائيطاهر عبد حسين علي1221222041074007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة437.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائيحمود محمد عمر زهره1222132042091063

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة435.0المختلطة التسامح ثانويةاحيائيمحي جواد محمد هللا عبد1223232041192025

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة432.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيجاسم نصيف الحسن عبد حسين1224132041008028

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة430.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمهلهل مهدي محمد امير1225152041071047

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة430.0للبنات عدن اعداديةاحيائيسيد عزيز مهند فاطمة1226132042106054

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة429.0للبنات االصالة ثانويةاحيائيجاسم اسماعيل جليل رقيه1227112042083024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيعطيه مجيد حمودي مريم1228122042231089

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيجاسم سليمان رعد نرجس1229262042250211

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة427.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيعلي شنيشل عامر زهراء1230152042080140

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة426.0للبنات االستقالل ثانويةاحيائيسلمان كاظم محمد االء1231132042075002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة426.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيحسن عزيز جبار محمد1232312041070148

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة425.0للبنات العلم نور ثانويةاحيائييدام سعدون ثامر مريم1233112042118026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين طوز اعداديةاحيائيمردان ويردي هللا محمد منتظر1234182041037057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيجاسم المنعم عبد صدام فاطمة1235212042139169

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة423.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيكاظم حمود الكاظم عبد حيدر1236222041003120

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنين المسائية بوتان اعداديةاحيائيعلي ابراهيم خليل امير1237212041270010

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة419.0للبنين البراق اعداديةاحيائيمنحوش حسين عقيل علي1238152041002033

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيكرموش اسماعيل محمد االء1239172042357101

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة418.0للبنين السبطين اعداديةاحيائيصاحب محي ماهر احمد1240122041025005
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيهبهوب ضاحي انور احمد1241222041301002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاحيائيمحيسن خضر سعد هللا عبد1242102041010013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة416.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيجعيلو عباس حسين زهراء1243142042220050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحمزه عبد عباس محمد1244242041001250

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنات سارة ثانويةاحيائيحمد رحيم سالم رواسي1245212042123023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة415.0للبنين القدس اعداديةاحيائيسلمان صادق جعفر ليث1246102041014058

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنات  العراق عبير اعداديةاحيائيخليفه حميد صالح نوره1247262042079032

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيعبيد حسن سنان البنين ام1248232042080004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة413.0للبنين المقدام إعداديةاحيائيغضبان عدنان عمار ياسر1249142041017134

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنين الرجيبة اعداديةاحيائيعلوان رسول هادي مرتضى1250272041020077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيصكر مخيلف كريم اسراء1251112042218003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيفليح حسن ماجد استبرق1252222042117004

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيعلوان عزيز فالح لمى1253122042094229

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة412.0للبنين االمل شمس اعداديةاحيائيدحام كهو محمد حسنين1254222041374013

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة411.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائيصطم تركي علي كوثر1255232042115153

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيمحمد فخري جالل بسمه1256182042205027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0الخارجياتاحيائيكاظم هادي اسماعيل نورالهدى1257152042401126

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنين الشباب اعداديةاحيائيبدخي فزيع جابر حمزه1258222041033052

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة410.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيحبوش شمال محمد الهدى نور1259152042048173

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيمنحوش حسين كريم سجاد1260222041036142

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.4للبنات اجنادين اعداديةاحيائيياسين عباس اياد نور1261102042120112

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنين (ع) الصادق االمام ثانويةاحيائيحسن نعيم رياض نديم1262222041079026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0للبنين طوبى اعداديةاحيائيعزيز احمد مؤيد مصطفى1263212041087095

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة408.0الخارجيوناحيائيحيال حمود عبدزيد حكيم1264292041400019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنين عقيل ابن ثانويةاحيائيمحمود عبد محمد مصطفى1265122041014027

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة407.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيكاظم عزيز حميد نوران1266232042086186

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيحسين سامي ظافر رند1267212042139077

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة406.0الخارجيوناحيائيعبود صاحب محمد علي1268232041400107

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة437.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيحميد برجس نوري جراح1269192051360015

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة409.0للبنات االهلية المعرفة مسيرة ثانويةتطبيقيكاظم عباس رزاق زهراء1270122052088014

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة393.0للبنات بابل ثانويةتطبيقيحسين منعم صفاء منايه1271122052095026
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة392.0للبنين الشماسية اعداديةتطبيقيحاتم كامل حاتم جعفر1272132051023007

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة391.0للبنين االهلية الهيثم ابن ثانويةتطبيقيعبد بحر محمد حارث1273112051188002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة390.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعبد نوري علي هللا عبد1274132051010048

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة389.0الخارجيونتطبيقيتبل صدام حسين علي1275152051400024

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة388.0للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقيالزم حليو ضياء يوسف1276132051008057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة388.0للبنين الرضوانية اعداديةتطبيقييونس برغش سعدي سلمان1277102051041019

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة387.0للبنات المعراج اعدايةتطبيقيعبيد عليوي خضر عبد ياسمين1278102052113035

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة386.0للبنين البراق اعداديةتطبيقيفليح كطن الرضا عبد هيثم1279152051002073

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة386.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيطالب جبار سمير مرتضى1280102051019120

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة386.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيعلي قاسم ياسر عمار1281122051030104

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة385.0للبنين الناهض العراق اعداديةتطبيقيكبيح عبيد زوره يوسف1282152051003065

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة384.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيهللا عبد محمد صالح الحسن1283132051010012

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة382.0للبنين  كربالء اعداديةتطبيقيوناس فرج عزيز فقدان عباس1284222051036057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة381.0المختلطة شوقي احمد ثانويةتطبيقيدفار سعيد ستار محمد1285212051231009

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة381.0للبنات النبوغ ثانويةتطبيقيهللا عبد محمود شاكر رسل1286102052098006

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيسلمان خصاف عبود العابدين زين1287222051307238

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنات الفيحاء اعداديةتطبيقيشبوط غضبان محسن فاطمه1288152052048055

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين المسائية الطف ثانويةتطبيقيغضبان علي عبد الحسين عبد علي1289132051257061

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنات الحضارة ثانويةتطبيقيياسين طه حيدر نهى1290102052108018

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيسلمان حسن صباح انور1291152051013008

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةتطبيقيمحمد هللا عبد حبيب محمد1292162051094057

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةتطبيقيكاظم هاشم محمد مصطفى1293122051201075

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيجاسم سيد سالم حراء1294282052190026

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنات الفرح اعداديةتطبيقيعباس عدنان حسين فاطمه1295142052125031

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنبن كوبري التون ثانويةتطبيقيخلف حميد حسين القادر عبد1296202051014002

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين السياب اعداديةتطبيقيشهاب سلمان رافد ضياء1297132051030050

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيحطاب نعيم عزيز يوسف1298222051364141

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيعلي طه الرحمن عبد مصطفى1299132051001096

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةتطبيقيعبود بادي صباح محمد1300112051201079

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنات االهلية المعرفة مسيرة ثانويةتطبيقيعبد علي الخالق عبد كوثر1301122052088020

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة441.0للبنين السدة اعداديةتطبيقيحسين كاظم موسى علي1302231951016031
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األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة377.0للبنات المختار عمر اعداديةتطبيقيريحان فاضل عباس منار1303112052081016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيكاظم حمزه محمد ابرار1304272052160003

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0الخارجيونتطبيقيطالع حسين محمد علي1305152051400029

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين الجبايش ثانويةتطبيقيسلمان داود محمد كاظم1306222051045023

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين  الفجر اعداديةتطبيقيعلي خاجي سعيد حسين1307222051031011

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةتطبيقيحسان حبيب ابراهيم زهراء1308112052076016

األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين النهرين ثانويةتطبيقيهللا عبد محمود كامل هللا عبد1309182051067017

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة398.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةادبيابراهيم مول اللطيف عبد منى1310112022218049

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة380.0للبنات يافا اعداديةادبيداغر جلوب فرهود حوراء1311132022107037

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0الخارجياتادبيصالح قمر علي رسل1312212022401029

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيعيدي حمود عصام آيات1313112022076005

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة373.0للبنات الفكر اعداديةادبيمحمود حسن احمد بنين1314152022056012

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة372.0للبنات البنين ام ثانويةادبيحسن عباس طلعت نور1315132022080088

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة370.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيمطر عيدان مؤيد زهراء1316122022092035

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيجيجان سهيل حسن غدير1317232022271112

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةادبيهللا جار عزيز حسين زهراء1318152022049039

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0للبنات الشيماء اعداديةادبيهميش كاظم جواد ميساء1319122022098070

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0للبنات البنين ام ثانويةادبينعمه سامي عالءالدين نبأ1320132022080080

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة368.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةادبيحسين أحثاله أحمد لقاء1321112022099045

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة367.0للبنات المسائية طوعة ثانويةادبيغانم محمد احمد رباب1322122022231025

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة366.0الخارجياتادبيعليوي حسين قاسم رنا1323102022401044

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة366.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيمحمد قاسم حازم حوراء1324142022115016

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة365.0للبنات ايمن ام اعداديةادبيجعفر رحيمه سعدي زينب1325142022134047

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة365.0للبنات فدك ثانويةادبيمحمود عبد عباس ندى1326142022070102

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة364.0للبنات المسائية الهدى ثانويةادبيحسين علي احمد االء1327102022224002

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة401.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيالسود ابو صاحب رياض مريم1328292042056127

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة369.0للبنات التعاون اعداديةتطبيقيجعفر محمد علي دانيه1329112052105008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة428.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةادبيجاسم عوده علي نور1330232021257080

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة417.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيحمدون عمران محمد سيماء1331262022126057

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/المستنصرية الجامعة402.0للبنين الصفا اعداديةتطبيقيعلوان حسين عمر سجاد1332132051029027

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة398.0الخارجياتادبيثامر حسن ضيغم دعاء1333102022401033
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السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة390.0للبنين المتنبي اعداديةادبيصابط الصاحب عبد احمد سجاد1334132021017048

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة386.0للبنات العربي الكفاح ثانويةادبيمحمد حنش عادل جمانه1335102022092006

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة381.0للبنات بابل ثانويةادبيفاضل جاسم صاحب رقيه1336122022095013

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيياسين غميس حيدر علي1337142021201161

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة379.0المختلطة البهاء ثانويةادبيعلوان فهد جابر احمد1338212021203003

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين علي االمام اعداديةادبيجاسم نصيف أحمد زيد1339122021005020

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة378.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيعلي محمد هادي حسين امير1340122021200018

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة377.0الخارجيونادبيعباس علوان رمزي سيف1341112021400058

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة377.0الخارجياتادبيجبر مهدي جبار رندا1342112022401076

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة377.0الخارجياتادبيرسن جميل حسين مريم1343152022401114

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة376.0للبنين سينا ابن اعداديةادبيهللا جار هادي حسن ياسين1344112021017089

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة375.0للبنين المعين الماء اعداديةادبيشالل علوان كريم عباس1345272021048034

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة403.0للبنين زيدون ابن اعداديةاحيائيخلف خاجي سعيد مهدي1346282041022043

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة402.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيجبر مزهر سعد ايمن1347152041001017

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة397.0للبنين المسائية غماس ثانويةاحيائياسماعيل علي عباس محمد1348242041201045

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة459.0للبنات  العراق عبير اعداديةاحيائيهواش كاظم شاكر حوراء1349261942079003

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة392.0الخارجياتاحيائيعلي حسن علي امنيات1350262042401003

السياحية العلوم كلية/المستنصرية الجامعة379.0للبنات الوثبة اعداديةتطبيقيمحمود شاكر بشير هاجر1351192052194023

الطب كلية/البصرة جامعة598.8للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيرضا محمد خالد احمد1352272041029003

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة598.0المتميزات االيالف ثانويةاحيائيعاشور مرتضى عصام فاطمه1353162042156046

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة598.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيسلمان جميل علي زهراء1354262042132108

الزهراء طب كلية/البصرة جامعة597.9المتميزين ثانويةاحيائيخلف صبري بسمان هللا عبد1355132041016055

االسنان طب كلية/البصرة جامعة596.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةاحيائيبلبل عباس قصي هللا عبد1356162041360006

االسنان طب كلية/البصرة جامعة593.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيثاجب النبي عبد الهادي عبد عباس1357152041071190

الصيدلة كلية/البصرة جامعة593.0للبنات البتول اعداديةاحيائيجمعة فاضل منتظر زينب1358162042242018

الصيدلة كلية/البصرة جامعة593.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد عباس احمد كوثر1359162042165384

الصيدلة كلية/البصرة جامعة592.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيخضير علي عبد صباح سجاد1360222041035111

الصيدلة كلية/البصرة جامعة592.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةاحيائيحسين جلود عاجل فاطمة1361162042296042

الصيدلة كلية/البصرة جامعة592.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيالكريم عبد الوهاب عبد ميمون احمد1362112041049005

الصيدلة كلية/البصرة جامعة591.4للبنات الحريه ثانويةاحيائيمشخال االمير عبد رياض بان1363212042143008

الصيدلة كلية/البصرة جامعة591.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيحسين علي ماجد قاسم1364232041017113
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الصيدلة كلية/البصرة جامعة591.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيعبيد احمد اسماعيل اميمه1365312042063018

الصيدلة كلية/البصرة جامعة591.0للبنين خانقين اعداديةاحيائيمراد هللا حسن شاكر حسن1366212041011027

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة558.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيعلي عادل طارق زكي1367162051090018

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة539.2المتميزات االيالف ثانويةتطبيقيمسير شاكر صفاء نور1368162052156006

المدني قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة535.4للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةتطبيقيحبيب الرززاق عبد علي حسن محمد1369162051105047

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة542.0للبنات الفاو اعداديةتطبيقيخلف الجليل عبد اياد زهراء1370162052225012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة527.0للبنات البصرة اعداديةتطبيقيعيسى بندر عادل ايه1371162052234009

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة523.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيعبيد رحيم االمير عبد حيدر1372162051083044

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة523.0للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيحمادي عبود علي حسين1373162051013017

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة572.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيعداي سالم علي مير ورود1374162042165505

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة570.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةاحيائيفارس عيدان غانم سارة1375162042168027

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة569.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيمحمد نعمه محمود زينب1376162042152110

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة567.0للبنين االهلية(ع)الباقر االمام علوم ثانويةاحيائيصيهود محمد ابراهيم علي1377162041124004

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة559.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيحبيب علي الحسين عبد غدير1378162042183065

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة556.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيياسين هاشم صباح ندى1379162052381138

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة561.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيعلي علي محمد كريم احمد1380282041151031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة560.0للبنات االهلية العليم ثانويةاحيائيالرزاق عبد عباس باسم نادين1381162042472003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة550.0الخارجيوناحيائيلفته حسن عماد علي1382162041400071

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة547.0للبنات خم غدير اعداديةاحيائيجابر عطوان حسن مريم1383162042268032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة546.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةاحيائيعلي محمد صبيح نوفل حسين1384162041131017

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة543.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيمهدي العزيز عبد رياض ايمان1385162042162012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة552.0الخارجيونتطبيقيسلمان يوسف صادق عدنان1386162051400185

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة588.0للبنات البسمة اعداديةاحيائيخميس الزهرة عبد منير فاطمة1387162042257044

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة583.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيكاظم جمعة عيسى فاطمة1388162042381169

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة581.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيسلمان اوهيب كرار حيدر1389162041001057

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة577.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيخليفه جاسم احمد زينب1390162042165208

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة576.8للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيهللا عبد صادق معد زينب1391162042184146

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة576.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةاحيائيخلف عباس عاشور حسين1392162041131014

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة572.0للبنات االهلية الصادق جعفر االمام ثانوةاحيائينجم علي حسين رقية1393162042151004

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة564.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحسين اجميغ خلف محمد1394282051151651

المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة539.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيمزهر العزيز عبد حسام اماليد1395162042184022
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المواد قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة529.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةتطبيقيعودة كاظم مؤيد زينب1396162052204021

النفط قسم/الهندسة كلية/البصرة جامعة578.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقينصيف الواحد عبد عدنان احمد1397162051049007

العلوم كلية/البصرة جامعة581.0للبنات االهلية االمال ثانويةاحيائيحميد الرضا عبد سعد زهراء1398162042299011

العلوم كلية/البصرة جامعة577.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد جاسم علي زينب1399162042165234

العلوم كلية/البصرة جامعة558.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيجمعه مالك حسام هديل1400162042165498

العلوم كلية/البصرة جامعة550.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةاحيائيالنبي عبد محمود مرتضى زهراء1401162042166009

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات النبأ ثانويةاحيائيحسين الرزاق عبد قاسم صابرين1402162042215017

العلوم كلية/البصرة جامعة549.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةاحيائيسعيد الكريم عبد وليد لولوة1403162042198028

العلوم كلية/البصرة جامعة537.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائياحمد حمود مؤيد منار1404162042280099

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيعبل هللا عبد نجم فاطمة1405162042226093

العلوم كلية/البصرة جامعة530.0للبنات البيان اعداديةاحيائيالنبي عبد عبود سالم عذراء1406162042223019

العلوم كلية/البصرة جامعة528.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيالزم عيدان محمود زينب1407162042145048

العلوم كلية/البصرة جامعة523.0للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةاحيائيعبود الباري عبد صادق جعفر1408162041094009

العلوم كلية/البصرة جامعة522.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةاحيائيكاطع جبار سالم طيبة1409162042272017

العلوم كلية/البصرة جامعة521.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيالسيد عبد هاشم جواد منال1410162042183092

العلوم كلية/البصرة جامعة520.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيمحمد ناصر اللطيف عبد خالد1411162041060035

العلوم كلية/البصرة جامعة516.0للبنات االهلية الوهج ثانويةاحيائيعبود الكريم عبد ثائر الهدى نور1412162042339022

العلوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات الميقات  اعداديةاحيائيمحمد هليجي مصطفى ايات1413162042194002

العلوم كلية/البصرة جامعة513.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيمحمد جواد كامل زهراء1414142042225142

العلوم كلية/البصرة جامعة506.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيحسن جواد مسلم زهراء1415162042234037

العلوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيسليمان فالح فارس محمد1416222041002310

العلوم كلية/البصرة جامعة503.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيحسين جابر الكريم عبد شهد1417162042381133

العلوم كلية/البصرة جامعة500.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيجبر رحيمه االمير عبد ألق1418282042055004

العلوم كلية/البصرة جامعة499.0الخارجياتاحيائيحسن شعبان رياض ابرار1419162042401002

العلوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةاحيائيمحمد ولي بشير حسن1420202041005016

العلوم كلية/البصرة جامعة498.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيطحيبل مناحي حمد احمد1421162041060003

العلوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنين الصمود ثانويةاحيائيعلي حسن علي مرتضى1422222041008032

العلوم كلية/البصرة جامعة497.0للبنات رفح اعداديةاحيائيحمزه حسين سعيد زهراء1423162042219022

العلوم كلية/البصرة جامعة519.0للبنين المسائية سفوان ثانويةتطبيقيعودة ديوان رشيد اسعد1424162051356005

العلوم كلية/البصرة جامعة518.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةتطبيقيمعله ناصر صالح اسراء1425162052380009

العلوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةتطبيقيصالح الزهره عبد االمير عبد بالل1426162051340003
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العلوم كلية/البصرة جامعة510.0للبنين المسائية الفهود ثانويةتطبيقيناصر الحسين عبد علي منتظر1427222051308064

العلوم كلية/البصرة جامعة505.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيمحمد جاسم وليد ابراهيم1428162051069001

العلوم كلية/البصرة جامعة499.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيجاسم قاسم كريم كريمة1429162052226098

العلوم كلية/البصرة جامعة490.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةتطبيقيضمد مهدي صالح حليمه1430162052164014

العلوم كلية/البصرة جامعة485.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيضايف جميل بركان حسين1431162051036018

العلوم كلية/البصرة جامعة469.0للبنات االنوار بحار ثانويةتطبيقيدرويش عيسى اسماعيل اخالص1432162052458001

العلوم كلية/البصرة جامعة466.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيحمادي عاكول ناظم حسين1433162051357154

العلوم كلية/البصرة جامعة458.0للبنات البسمة اعداديةتطبيقيخلف رحيمة حسن فرات1434162052257013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة491.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيسوادي خضير تحسين زهراء1435162042202066

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة487.0للبنات االريج اعداديةاحيائيجوالن ادخيل عباس سمر1436162042238026

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة482.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيالزهره عبد الرحيم عبد يوسف حسين1437162041033013

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة455.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعطيه تايه كريم حوراء1438252042095034

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة454.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيحسين جبار محمد نور1439282042070066

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة448.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيدهش الحسين عبد تركي بنين1440292042153025

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة446.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيراضي دينار رغد نورا1441162042240107

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة446.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيمحمد عبد علي ساره1442162042380069

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة485.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيالحسن عبد بداي رياض استبرق1443162052383007

الرياضيات قسم/العلوم كلية/البصرة جامعة452.0الخارجيونتطبيقيمختار الواحد عبد بهجت محمد1444162051400272

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة499.0الخارجيوناحيائيمشعان عربيد عامر ياسر1445242041400119

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة496.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةاحيائيجاسم محمد فيصل دنيا1446162042263002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة494.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيعبود الحسين عبد عقيل افنان1447162042165019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة491.0للبنات االهلية االوحد ثانويةاحيائيهليل عاشور سعدي زهراء1448162042475017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة490.0للبنين الهارثة اعداديةاحيائيالحسن عبد بناي اسماعيل زيد1449162041022018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة488.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةاحيائيحمود محسن اياد جنات1450162042207039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة485.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيمحمد الحسين عبد علي حسين1451162041001045

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة484.0للبنات االهلية النوارس ثانويةاحيائيخلف حاوي احمد دعاء1452222042425014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة482.5للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيياسين كامل عدنان علي1453252041150234

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة479.0للبنات النور ثانويةاحيائيفنجان حسين االمير عبد هدى1454162042275020

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة477.0للبنات العلياء ثانويةاحيائيحمزه عبدهلل منذر فاطمه1455162042227052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة477.0للبنات االهلية الصادق األمين ثانويةاحيائيمعن علي هللا عبد زهراء1456162042450032

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة476.0الخارجياتاحيائيحمود الزهره عبد حيدر زهراء1457162042401067
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة473.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةاحيائيفرج رستم حيدر سجاد1458162041358019

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة473.0المختلطة اللواء حامل اعداديةاحيائيطعيمه محمد يحيى اركان1459262041155006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة468.0الخارجياتاحيائيجويد ثامر علي مريم1460162042401147

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة467.0للبنين المسائية القرنة ثانويةاحيائيكاظم حسن ابراهيم علي1461162041354037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة466.0للبنات الزاهر العهد اعداديةاحيائيحسين بادي كامل مريم1462162042245034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة466.0الخارجياتاحيائيعطيه عباس حسين رهام1463162042401062

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة463.0الخارجياتاحيائيمحمد عوده محسن زهراء1464282042401018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة463.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةاحيائيمحمد جاسم رافد ياسر1465162041084134

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة459.0للبنات المرفأ ثانويةاحيائيعاصي صادق عدي زهره1466162042213016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة458.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيالزهرة عبد احمد عقيل فاطمة1467162042162052

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة455.0الخارجيوناحيائيعبيد ابراهيم جليل سجاد1468162041400042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة454.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيناصر باني ناصر اسراء1469162042152010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة453.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيعلي حسين الباسط عبد اساور1470162042381006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة453.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيحسن ارحيمه كاطع غفران1471162042240077

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة452.0للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيصالح كرم فؤاد الهدى نور1472162042332105

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة485.0للبنات المرفأ ثانويةتطبيقيسعدون موسى فاضل سجى1473162052213023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/البصرة جامعة483.0للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةتطبيقيالحسن عبد الجبار عبد رافد مؤمل1474162051094054

التمريض كلية/البصرة جامعة578.7للبنين المتميزين ثانويةاحيائيدحام مطر كريم علي1475142041007070

التمريض كلية/البصرة جامعة576.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمحمد حميد امجد فاطمة1476162042202131

التمريض كلية/البصرة جامعة561.0للبنات االعمار ثانويةاحيائيحايف رشاش مهدي بتول1477222042430003

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة499.0للبنين الفراهيدي ثانويةاحيائيهاشم نايف هاشم احمد1478162041075018

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة493.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحسين خزعل عدي هللا عبد1479162041001075

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة487.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيالرضا عبد شهيد فؤاد زينب1480162042381107

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة486.0للبنين االهلية االندلس ثانويةاحيائيخريبط كاظم نداء مرتضى1481162041063014

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة478.0للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيداخل احمد االمير عبد زينب1482162042332057

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة472.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيضجر مكي زكي زينب1483162042184130

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة451.0االهلية النجاح سبل اعداديةاحيائيراهي حسين احمد مصطفى1484262041059092

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة443.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةاحيائيحسين الجبار عبد مزهر ماهر1485162041497053

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة442.0للبنين النموذجية النصر ثانويةاحيائيصالح عيسى علي عيسى1486322041011013

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة440.0للبنين العكيكة اعداديةاحيائيكريم الحسين عبد علي كرار1487222041041087

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة439.0للبنات العلياء ثانويةاحيائيعلي هاني شفيق فاطمه1488162042227048
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البيطري الطب كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيخنجر رميح فرحان رسل1489222042172056

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة434.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيعبد عامر علي مصطفى1490162041352110

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة432.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيفتاح محمد سوران زينب1491202042183005

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيجبار ستار حسين منتظر1492162041352113

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة430.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيدعير دويج سريح مصطفى1493282041007025

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة429.0للبنات العشار اعداديةاحيائيفيصل نوري خالد جنات1494162042228033

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة428.0للبنين جون الشهيد ثانويةاحيائيمحمد الحسين عبد محمد صادق1495272041018016

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة427.0للبنين السجاد اعداديةاحيائينايف علي احسان هللا عبد1496232041031054

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة425.0للبنات االهلية االوائل اعداديةاحيائيفرج ناصر كريم رانيا1497262042080050

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات االبتسامة اعداديةاحيائيصالح مهدي مصطفى زمزم1498162042253016

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة422.0للبنين الغزالية اعداديةاحيائيسلمان والي هللا عبد مجتبى1499102041008039

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة420.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيحداد ناهض عمار مريم1500162042226101

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة419.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيالهيل ابو يونس علي مريم1501162042165418

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة416.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيمنشد جوده جميل بندر1502222041302008

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة416.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيجاسم عبد حسن مصطفى1503242041207163

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة416.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيهللا عبد محمد منير اديان1504162042184008

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة416.0للبنين األهلية المعارف دار ثانويةاحيائيجبار قاسم محمد العباس الفضل ابو1505112041039001

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة415.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةاحيائيهللا عبد نور محمد طه زهراء1506162042274016

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة415.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيعلي كاظم رياض الهدى نور1507222042178149

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة414.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةاحيائيمحمد عبد علي محمد1508272041151071

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة413.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيراضي حسين جميل محمد1509162041074030

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة413.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيذيبان دحام شالل محمد1510232041008153

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة413.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمحمد حسن محمد كوثر1511232042271642

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة413.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيكريم هويرف سعد مقتدى1512262041022167

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة412.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيمحمد كاظم علي حسين1513222041306098

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة411.0للبنات صنعاء ثانويةاحيائيعلي كريم حسن زهراء1514162042221011

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة410.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيعويد قاسم حسن امير1515222041053014

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة410.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيشهيد سامي باسم تقى1516242042110020

البيطري الطب كلية/البصرة جامعة410.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيمتليك محمد عدي زينب1517162042226061

الزراعة كلية/البصرة جامعة426.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيعودة حكيم عباس علي1518162041352059

الزراعة كلية/البصرة جامعة407.0للبنات االهلية االندلس ثانويةاحيائيرامي الزم حميد شهب1519162042187022
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الزراعة كلية/البصرة جامعة398.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيحسين الحميد عبد لؤي علي1520162041355099

الزراعة كلية/البصرة جامعة388.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةاحيائيجارح ناجي شيال داود1521162041083018

الزراعة كلية/البصرة جامعة382.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيساجت دخيل فاضل علي1522222041001083

الزراعة كلية/البصرة جامعة381.0للبنين المسائية القرنة ثانويةاحيائيالرزاق عبد كاطع صالح حيدر1523162041354024

الزراعة كلية/البصرة جامعة377.0للبنات االهلية البرهان ثانويةاحيائيعلي الباري عبد عدنان البنين ام1524162042278003

الزراعة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين السبطين اعداديةاحيائيضايف كاظم جواد محمد1525162041016019

الزراعة كلية/البصرة جامعة371.0للبنات االهلية الشطرة ثانويةاحيائيجاسم سامي حيدر زهراء1526222042129002

الزراعة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيفندي فالح الغني عبد علي1527132041055066

الزراعة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيطه الحليم عبد طه شيماء1528162042218065

الزراعة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيخلف هاشم صباح سرى1529162042212033

الزراعة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات االهلية االندلس ثانويةاحيائيشناوه مزهر زاهد علياء1530162042187023

الزراعة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيعلك عنتيك علي المهدي محمد1531222041307140

الزراعة كلية/البصرة جامعة367.0للبنات السيبة ثانويةاحيائيعبيد الصاحب عبد سنان فاطمة1532162042250008

الزراعة كلية/البصرة جامعة367.0للبنين األهلية البرهان ثانويةاحيائيعلي عبد دركال حكيم محمد1533162041089034

الزراعة كلية/البصرة جامعة367.0للبنات البدور ثانويةاحيائيجاسم كامل حسن ريم1534232042085011

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0الخارجياتاحيائيجارهللا كاظم هادي زينب1535132042401067

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين الزبير اعداديةاحيائيعفار دالي لفته احمد1536162041034006

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيبحر حسن عادل هالة1537162042383248

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيناجي سريع حيدر مصطفى1538242041207165

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنات الميقات  اعداديةاحيائيغضبان كاطع عباس زينب1539162042194028

الزراعة كلية/البصرة جامعة364.0للبنات المرفأ ثانويةاحيائيمحمد الزم محمد انوار1540162042213003

الزراعة كلية/البصرة جامعة364.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيهللا عبد انور الباسط عبد عمر1541202041390062

الزراعة كلية/البصرة جامعة364.0للبنين المسائية سفوان ثانويةاحيائيثامر عبد رشيد ابراهيم1542162041356002

الزراعة كلية/البصرة جامعة364.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيمحمد شهيد محمد هدى1543162042183117

الزراعة كلية/البصرة جامعة363.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةاحيائيالحسين عبد فهد مرتضى الهدى نور1544162042296051

الزراعة كلية/البصرة جامعة363.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةاحيائيمحمد جاسم صفاء هللا عبد1545162041497037

الزراعة كلية/البصرة جامعة362.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيعريش نعيم حيدر زينب1546132042070121

الزراعة كلية/البصرة جامعة362.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةاحيائيدرجال هاشم ياسر عمار1547162041083032

الزراعة كلية/البصرة جامعة362.0للبنات السيبة ثانويةاحيائيمحمد سوادي فاضل زينب1548162042250003

الزراعة كلية/البصرة جامعة361.0للبنات االنوار بحار ثانويةاحيائيسلمان ناظم ازهر جنات1549162042458019

الزراعة كلية/البصرة جامعة361.0للبنين السالم ثانويةاحيائيجواد العزيز عبد جواد حسن1550102041030003
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الزراعة كلية/البصرة جامعة361.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيحسن رحمن وليد زينب1551262042250136

الزراعة كلية/البصرة جامعة360.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيعيسى عبدالواحد شهد عزالدين1552232041007109

الزراعة كلية/البصرة جامعة360.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيسلمان عودة سلمان حسن1553162041090011

الزراعة كلية/البصرة جامعة411.0للبنين  االهلية موطني ثانويةتطبيقيطاهر مكي طاهر علي1554162051491037

الزراعة كلية/البصرة جامعة410.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيحسين علي يحيى زهراء1555162052184046

الزراعة كلية/البصرة جامعة407.0للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقيعبود جعفر علي الهدى نور1556162052280051

الزراعة كلية/البصرة جامعة403.0للبنين االهلية المدى ثانويةتطبيقيحلبوص جبر ثامر علي1557162051135038

الزراعة كلية/البصرة جامعة400.0للبنات المرفأ ثانويةتطبيقيفيصل محسن صالح نرجس1558162052213030

الزراعة كلية/البصرة جامعة400.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةتطبيقيمرزوك سلطان سعيد رواد1559162052210018

الزراعة كلية/البصرة جامعة399.0للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيعلي جعفر عقيل زينب1560162052265023

الزراعة كلية/البصرة جامعة396.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيفاخر ظاهر االمير عبد منتظر1561162051085084

الزراعة كلية/البصرة جامعة394.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيخميس عزيز محمد جاسم1562162051060025

الزراعة كلية/البصرة جامعة394.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيمهوس محمد موسى الرسول عبد1563162051060103

الزراعة كلية/البصرة جامعة390.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيحميدي مهودر قاسم احمد1564162051049009

الزراعة كلية/البصرة جامعة388.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيسلطان شريف موسى حنين1565162052146018

الزراعة كلية/البصرة جامعة386.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيمجيد كاظم محمد بنين1566162052383028

الزراعة كلية/البصرة جامعة383.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيطاهر الوهاب عبد مرتضى حسين1567162051084079

الزراعة كلية/البصرة جامعة383.0للبنين سوادي غانم اعداديةتطبيقيهاني جبار جاسم كرار1568162051068041

الزراعة كلية/البصرة جامعة382.0للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقيمطر يوسف جعفر زهراء1569162052280023

الزراعة كلية/البصرة جامعة382.0الخارجياتتطبيقيمعتوق يعقوب اياد ايات1570162052401014

الزراعة كلية/البصرة جامعة382.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيجاسم محمد عالء حسين1571162051047042

الزراعة كلية/البصرة جامعة381.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةتطبيقيشلتاغ عاجل حسن منتظر1572162051064024

الزراعة كلية/البصرة جامعة381.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيريشه ابو علي عباس علي1573162051371172

الزراعة كلية/البصرة جامعة380.0للبنين االهلية االندلس ثانويةتطبيقيحسين صالح علي محمد1574162051063041

الزراعة كلية/البصرة جامعة379.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيالصاحب عبد طعمه جالل ضحى1575162052184074

الزراعة كلية/البصرة جامعة378.0المختلطة الرياحي الحر ثانويةتطبيقيحسين فليح فرحان حوراء1576162052308005

الزراعة كلية/البصرة جامعة378.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيوطن مجيد نائل تقي محمد1577162051084208

الزراعة كلية/البصرة جامعة377.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيعلوان فالح نبيل كرار1578162051047121

الزراعة كلية/البصرة جامعة377.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةتطبيقيالحسين عبد االمام عبد جاسم مريم1579162052198008

الزراعة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيطاهر خالد وليد حسن1580282051151160

الزراعة كلية/البصرة جامعة376.0للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيصكر شلش علي بنين1581162052265007

567 من 51صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

الزراعة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين الخاصة النموذجية الفارابي ثانويةتطبيقيساجت محمد مهدي مرتضى1582162051110062

الزراعة كلية/البصرة جامعة375.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيعلك كاسب حسين حوراء1583162052207017

الزراعة كلية/البصرة جامعة375.0للبنين االكرمين اعداديةتطبيقيعلي فهد واثق فهد1584162051017073

الزراعة كلية/البصرة جامعة375.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيالكريم عبد كاظم سالم علي1585162051016060

الزراعة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين عدي بن حجر اعداديةتطبيقيكاظم حسين محمود الحسن1586162051062101

الزراعة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيخشان حمد حسن اجود1587162051364004

الزراعة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيجبر خضير علي منتظر1588162051001222

الزراعة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيمحمد روؤف عالء محمد1589162051358194

الزراعة كلية/البصرة جامعة370.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةتطبيقيمهنا مهدي جعفر سارة1590162052162011

الزراعة كلية/البصرة جامعة370.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيعبيد صالح قصي هبه1591162052383149

الزراعة كلية/البصرة جامعة370.0للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيصالح كاظم محمد مصطفى1592162051002158

الزراعة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيالواحد عبد الباري عبد حمدان حسين1593162051357113

الزراعة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيزنبور رحيم خالد محمد1594162051047133

الزراعة كلية/البصرة جامعة369.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةتطبيقيعسكر فيصل هادي تبارك1595162052153006

الزراعة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةتطبيقيحسين فليح علي حسين1596162051142003

الزراعة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين المعقل اعداديةتطبيقيزغير منصور عدنان امين1597162051019012

الزراعة كلية/البصرة جامعة369.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةتطبيقيعبادي يوسف عالء زينب1598162052153011

الزراعة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيفرج تومان توفيق حيدر1599162051060057

الزراعة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيكاطع جبار سالم مرتضى1600162051016088

الزراعة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين االهلية االلباب ثانويةتطبيقيعبد عواد طارق اواب1601162051123006

الزراعة كلية/البصرة جامعة367.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيحسن علي احمد علي1602282051012055

الزراعة كلية/البصرة جامعة367.0الخارجيونتطبيقيثامر سالم محمود يوسف1603162051400358

الزراعة كلية/البصرة جامعة367.0الخارجياتتطبيقيعبد كاظم طالب هللا هبة1604162052401137

الزراعة كلية/البصرة جامعة367.0للبنات الفضيلة اعداديةتطبيقيداوود محمد جاسم نور1605162052212047

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0للبنات المسائية السماوة ثانويةتطبيقيمالك فيصل جاسم اديان1606292052160001

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0للبنات العمارة اعداديةتطبيقيسعد كريم علي زهراء1607282052059035

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيهللا عبد بنيان هللا عبد كاظم1608162051038099

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيعزيز طالب عادل زينب1609152052047026

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين المدينة ثانويةتطبيقيمحمد جاسم علك مصطفى1610162051029021

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين االهلية االمين انوار ثانويةتطبيقيخزعل رمضان محسن علي1611162051420007

الزراعة كلية/البصرة جامعة366.0للبنات حيفا اعداديةتطبيقيزعيبل الباري عبد حيدر زهراء1612162052220012
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الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين المسائية العرب ثانويةتطبيقيحسين جاسم محمد حسين1613162051370023

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين المعقل اعداديةتطبيقيحسون ابراهيم ماهر احمد1614162051019008

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيفرحان عودة رحيم مرتضى1615162051353179

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنات االهلية والقلم نون ثانويةتطبيقيكاطع صيهود هاني زهراء1616162052469002

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةتطبيقيحنون عبد علي حسين1617162051108010

الزراعة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيدلي هادي ستار الرحمن عبد1618222051302068

الزراعة كلية/البصرة جامعة364.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيجباره العباس عبد محمد عباس1619162051365108

الزراعة كلية/البصرة جامعة364.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيعلي محمد كاظم المطلب عبد مريم1620162052383121

الزراعة كلية/البصرة جامعة364.0للبنات العروبة اعداديةتطبيقيجبار حسن اسعد ايالف1621162052237005

الزراعة كلية/البصرة جامعة363.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةتطبيقيمجيد حميد مرتضى فاطمة1622162052196021

الزراعة كلية/البصرة جامعة363.0للبنين الحجة انوار ثانويةتطبيقيصالح هللا عبد هيثم عباس1623162051026019

الزراعة كلية/البصرة جامعة363.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيبايش هللا عبد سمير حسين1624162051001065

الزراعة كلية/البصرة جامعة362.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيمولى خيون الدين كمال الفقار ذو1625162051355088

الزراعة كلية/البصرة جامعة362.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيعلي حسن احمد حسن1626162051355048

الزراعة كلية/البصرة جامعة362.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيمهوس جمعة علي اسراء1627162052226003

الزراعة كلية/البصرة جامعة361.0للبنين االسالم فتى اعداديةتطبيقيسعود جميل نافع كرار1628162051112051

الزراعة كلية/البصرة جامعة361.0للبنات البسمة اعداديةتطبيقيضيغم عباس هللا عبد منار1629162052257017

الزراعة كلية/البصرة جامعة361.0للبنين االكرمين اعداديةتطبيقيسعدون حميد كاظم مؤمل1630162051017082

الزراعة كلية/البصرة جامعة360.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيمهلهل سكر حاجم فاطمة1631162052202029

الزراعة كلية/البصرة جامعة360.0للبنات األبلة اعداديةتطبيقيحسن فخري كمال آيات1632162052171004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة525.0اسطنبول/ عمرانيةاكشام ثانويةتطبيقينزار رعد الفقار ذو1633162051888006

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة472.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةادبيهللا عبد عزيز خزعل محمد1634162021139042

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة457.0للبنين االهلية النفيس ابن ثانويةادبيناصر مجيد احمد شهاب1635162021345005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة453.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيعلي هللا عبد نعيم كاظم1636162021352074

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة450.0للبنين الشعب ثانويةادبيغضبان كطفان علي عدنان1637162021055009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة448.0للبنين األصفياء اعداديةادبيغانم جبر عودة حيدر1638162021099016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة444.0الخارجيونادبيسمير حسين نعيم قيس1639162021400268

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة443.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيخشان خلف المنعم عبد عمر1640162021495111

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الحمد اعداديةادبيسليم غازي فيصل امير1641162021056005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة428.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيعباس ناصر رياض مروة1642162022217098

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة422.0للبنات المرفأ ثانويةادبيمالك محمد منذر زهراء1643162022213021

567 من 53صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة418.0للبنين الحسين االمام اعداديةادبيمجيد حسن هللا عبد حسين1644162021021012

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة413.0للبنين األزكياء اعداديةادبيياسر شاكر احمد حيدر1645162021097044

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة410.0للبنات العقيدة ثانويةادبيابراهيم كاظم اياد رفد1646162022231028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة409.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةادبيكايم نثير طالب هدى1647162022293008

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة408.0للبنين الرسالة اعداديةادبيعلي طعمة علي ظاهر1648162021013025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة408.0للبنات االبتسامة اعداديةادبيحسن محمد االمير عبد صفا1649162022253033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة408.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيفيصل نوري خالد حمزة1650162021352035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة406.0للبنين الطالئع اعداديةادبيسوادي جاسم صادق منتظر1651162021012054

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة406.0للبنات العقيدة ثانويةادبيسوادي هللا خير سمير ايمان1652162022231007

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة405.0الخارجيونادبيالواحد عبد جاسم علي حسين1653162021400076

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة402.0للبنين الموانئ ثانويةادبيكاطع الرضا عبد احمد جعفر1654162021059004

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةاحيائيحسين علي حسن علي1655162041348014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة438.0الخارجياتاحيائيسلطان هللا عبد عدنان امنه1656162042401019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الغراف شهداء اعداديةاحيائيمحمد جواد الغفار عبد حسين1657222041371015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة427.0للبنات االهلية الرافدين ثانويةاحيائيالحليم عبد مكي منار هناء1658162042189027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة423.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيصافي كاظم جمعه زينب1659162042265030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة422.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمشاري عون وائل انوار1660162042202019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة421.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيمعيدي الصمد عبد حميد ضحى1661162042265037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة419.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيعبد مويح حسين هللا عبد1662222041035142

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة415.2للبنين المتميزين ثانويةاحيائيالزهرة عبد يونس علي محمد1663162041003023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة412.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةاحيائيمغامس هاشم سليم العابدين زين1664162041497020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة411.0للبنات العربية الحضارة اعداديةاحيائيجازع مشكوف كريم مريم1665162042181022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة409.0للبنين الكفاح اعداديةاحيائياحمد جوالن محمد علي1666162041002034

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة408.0الخارجياتاحيائيخميس القادر عبد عادل صفا1667162042401109

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة405.0للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيصالح علي احيال منار1668162042239031

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة405.0للبنين األعراف اعداديةاحيائييوسف يعقوب الرزاق عبد حسين1669162041077003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة405.0اللبنات النرجس ثانويةاحيائيلفته ناجي سالم زينب1670222042182027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة404.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيمعتوق محمد الخالق عبد فاطمه1671162042165354

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة404.0للبنات االهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيعبد جاسب اياد كوثر1672162042183080

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة402.0للبنين المسائية القرنة ثانويةاحيائيمسير فرحان كاظم كرار1673162041354056

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة399.0للبنات الثريا ثانويةاحيائيالشاه عبد محمد مصطفى شمس1674162042338027
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة397.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةاحيائيابراهيم طه رحيم البتول1675162042255002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة395.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيعباس فاضل حسين نبأ1676132042070226

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة394.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيصبيح ساجت عطوان منتهى1677162042240099

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة393.0للبنين المسائية الفهود ثانويةاحيائيكاظم جاسم حيدر علي1678222041308027

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة393.0للبنات البسمة اعداديةاحيائيعبود مجيد حسين فاطمة1679162042257038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة393.0للبنين الغربي علي ثانويةاحيائيفرحان زيدان علي احمد1680282041013003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة392.0للبنات الكوثر ثانويةاحيائيهللا عبد عبد عادل فاطمه1681132042122028

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة391.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيعبود مرزة ماجد بهاء1682242041203038

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة390.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيياسر صبري عماد بتول1683162042234015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة390.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعبود علوان ناجي هدى1684222042323431

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة390.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةاحيائيحسن سلمان عماد أنوار1685162042210011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة390.0االهلية السديد ثانويةاحيائيصافي ناصر ضياء محمد1686162041443023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة390.0الخارجياتاحيائيقاسم حسين عالء الزهراء فاطمه1687162042401124

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة389.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيرضيو زعيبل رحيم كوثر1688162042240090

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة389.0للبنات االنوار بحار ثانويةاحيائيجوده جمعه طالب معصومة1689162042458089

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةاحيائيحمد حسين علي هدى1690162042210097

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0للبنات الوثبة ثانويةاحيائيمحمد كاظم قاسم مروه1691102042105026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعلي عبد فاخر علي عبد زهراء1692222042323153

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة387.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيالوهاب عبد هللا عبد شاكر ابتهال1693162042380005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة386.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيمهودر حامي احمد علي1694162041074016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة385.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيهللا عبد الكريم عبد سالم جعفر1695252041150055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة385.0للبنات االهلية اإلسكندرية ثانويةاحيائيحاجم فرج خالد نبأ1696162042459033

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة384.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيحسين علي محمد هديل1697162042218124

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة384.0للبنات الشموس شمس اعداديةاحيائيرمضان الكريم عبد محمد روان1698162042283018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة384.0للبنين األهلية الوارث اسباط ثانويةاحيائيعيدان محي مكي مؤمل1699272041133013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة384.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيحبيب علي محمد يحيى ضحى1700292042160132

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة384.0للبنات عشتار اعداديةاحيائينعيمة رفيع جويد حنان1701222042158019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة383.0للبنات األهلية النجوم ثانويةاحيائيعبود علي مهدي زينب1702252042055054

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة383.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيجاسم زيد عبد صبحي هللا عبد1703232041251245

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة383.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيجابر هالل هللا عبد اميمه1704162042380018

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة383.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيمرزوق صبر باسم ايه1705162042218014
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة382.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةاحيائيشريف حمادي حسين مرتضى1706162041350014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة382.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيجويد حسن علي حنين1707162042240035

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة382.0للبنين عدي بن حجر اعداديةاحيائيوايد حمود فاضل عباس1708142041174026

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة381.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيسلمان داود حسن هللا عبد1709232041251241

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة381.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيمهاجر عويد رعد بنين1710222042178022

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة381.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيعبيد هادي وصفي فاطمة1711162042226094

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة380.0للبنات العباسية اعداديةاحيائيمحمد جاسم عقيل سلمى1712162042233020

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة380.0الخارجياتاحيائيجبار حسن الرزاق عبد ايمان1713162042401023

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة379.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيعنجور كناد عادل سالم1714222041005029

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة379.0للبنين القدس اعداديةاحيائيعجينة متعب رحيم مهدي1715232041055056

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة378.0للبنات العشار اعداديةاحيائيظاهر صبري علي زهراء1716162042228051

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة378.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيحسين حميد رافد حسين1717232041031024

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيعبود حميد زهير تقى1718272042160093

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيثامر حسن ماجد اسراء1719222042323015

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0للبنات زنوبيا ثانويةاحيائيكاظم موسى جبار سجى1720222042108059

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة377.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةاحيائيحسن قاسم الكريم عبد يقين1721162042288011

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيمهدي داود حميد علي1722242041001166

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيبدر سكندر احمد زيد1723242041002053

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيالجبار عبد االمير عبد احمد امجد1724162041352016

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة376.0الخارجياتاحيائيعلوان عبدناصر حسين واجده1725292042401067

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيهادي عفلوك احمد الهدى نور1726242042220751

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيالحسين عبد موسى هللا عبد علي1727162041355095

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0الخارجيوناحيائيحسين جري الرحيم عبد علي1728222041400093

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0للبنات العلياء ثانويةاحيائيعلوان كاظم حيدر فاطمه1729162042227046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0الخارجياتاحيائيعبيس حسين علي زينب1730242042401046

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة375.0للبنات فضة ثانويةاحيائيخزعل صافي علي مريم1731262042095047

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة374.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةاحيائيجهاد طالب محمد نهى1732222042212014

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة374.0للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيخشان عبدالكاظم عبداالمير محمد1733252041208037

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين المسائية العباسية ثانويةاحيائيمحمد سلمان هاتف كرار1734252041156048

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0الخارجيوناحيائيعبدالهادي أحمد قيس أحمد1735292041400002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةاحيائيهاشم جميل ياسر سجاد1736242041021018
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيناهي كاظم الحسين عبد احمد1737162041352005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائينعمه كامل عالء المنتظر1738222041007013

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةاحيائيشالكه عنجور مزهر حسين1739222041319005

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0الخارجيوناحيائيفياض جميل رعد ابراهيم1740162041400003

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيورد حسين ناصر بنين1741242042114057

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيضباب حبيب احمد مصطفى1742222041003368

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة372.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيمهدي حافظ هللا عبد احمد1743222041306019

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة372.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيخلف يحيى حيدر نرجس1744252042059795

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيخضير عبد خلف ايات1745222042323030

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيراشد هاشم حيدر كرار1746222041058102

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيحسون كامل حميد الفقار ذو1747222041306129

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0الخارجياتاحيائيحنظل علي عبد محسن حوراء1748162042401041

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيلكن صالح االمير عبد فاطمه1749252042056251

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائينعيمه حنون صاحب مؤمل1750152041007108

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنات القرنة اعداديةاحيائيخوير عبد فياض فاطمه1751162042154032

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيكاظم جواد عباس مصطفى1752242041203331

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنات االريج اعداديةاحيائيناصر خليل جاسم حوراء1753162042238009

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحسن جويد كاظم محمد1754222041003341

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيحمود غزال علي يحيى1755232041253151

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيعبودي مسلم طاهر رغد1756252042108084

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيخنجر جالب ناظم زهراء1757242042220386

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيعاصي عبود خضير محمد1758222041004050

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيمحمد عباس علي هاشم1759242041211077

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيجاسم رهيف نعمه غيث1760232041252193

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنات العشار اعداديةاحيائيجاسم صينخ مظفر زهراء1761162042228055

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيوادي عطشان الحسين عبد قيصر1762292041004076

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائينعمه كامل حمزه بنين1763242042220126

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيعلي محمد احمد عدنان1764182041085050

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة437.0للبنات الهدى بنت اعداديةتطبيقيعلي صالح باسل تبارك1765162052246002

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0الخارجيونتطبيقيجهاد فرج عماد هادي1766162051400347

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنات االهلية السياب ثانويةتطبيقيسكران صينخ مرتضى زهراء1767162052161012
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واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة435.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيخضير شاتي حميد محمد1768162051357380

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة433.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيناصر عزيز جبار مهدي1769162051053130

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة432.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيمشحوف محيسن رسول حسين1770162051355315

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة430.0للبنات البسمة اعداديةتطبيقيحصين شهف نائل هدى1771162052257025

واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة428.0للبنين الدير ثانويةتطبيقيعباس حمزه جمعة هاني1772162051025026

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة401.0للبنين االهلية السياب ثانويةادبيكاظم جمعة جالل محمد1773162021073010

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة400.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيعباس خالوي خلف حيدر1774162021353019

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة398.0للبنات المعقل اعداديةادبيالحسين عبد سلمان احمد اماني1775162022169004

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة393.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةادبيخلف الحسين عبد فالح علي1776162021358053

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة388.0الخارجيونادبيحبيب حسين مصطفى القاسم ابو1777162021400007

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة385.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةادبيهللا عبد ريسان ابراهيم مكاسب1778162022383073

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة382.0للبنين الصمود ثانويةادبيالشهيد عبد عيسى نجم حيدر1779162021435012

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة380.0الخارجيونادبيحمد نعيم ماجد عبدهللا1780292021400064

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة380.0للبنات الماجدات ثانويةادبيفنجان جري الحسين عبد فاطمة1781162022211017

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة378.0للبنين الحمد اعداديةادبيشالل العالي عبد فالح هللا عبد1782162021056023

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيحمادي يوسف توفيق الرحمن عبد1783162021495063

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين السبطين اعداديةادبياحمد فخري االمير عبد هللا عبد1784162021016036

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةادبيمزهر جاسم سالم مرتضى1785232021257072

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنات الخنساء اعداديةادبيعناد شلش خلف رقيه1786162022230012

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0الخارجيونادبيمفتاح الكريم عبد نزار حيدر1787162021400097

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة370.0للبنات الفواطم اعداديةادبيشرهان صالح الحميد عبد فاطمه1788162022172053

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0للبنين الفالح ثانويةادبيعجيمي خزعل عزيز سعود1789222021256009

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين االجيال اعداديةادبيجخيور قادر عباس مقتدى1790162021014062

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةادبيمنصور مجيد حبيب العابدين زين1791162021369019

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيمحمد مفتن محمد علي1792142021049059

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0للبنات النضال ثانويةادبيحريب حميد عبود سبا1793282022050045

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيعواد علي مجيد سجاد1794282021046064

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين االهلية االلباب ثانويةادبيعبيد نصير سعيد جعفر1795162021123005

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0الخارجيونادبيمحيي يوسف صالح حسين1796162021400069

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة365.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةادبييوسف يعقوب عباس حسن1797162021074006

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة364.0للبنين الرضوان اعداديةادبيجاسم علي حسين حيدر1798162021047027
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القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة362.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةادبيجميل راهي نعيم غزوان1799282021102018

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة362.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةادبيسلمان علي سعد محمد1800112021200106

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة360.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيعلوان هبسي حميد بالل1801162021371015

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة360.0للبنات العربي التراث اعداديةادبيهاشم جميل قاسم سجى1802162022179025

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة360.0الخارجيونادبيعزيز حسن علي محمد حسن1803252021400026

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة360.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيالهيط طاهر لعيبي علي1804282021046101

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة360.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيمزيد حطاب قاسم حسين1805162021371033

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة392.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيمحمد كاظم فلحي زينب1806162042383132

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة391.0الخارجياتاحيائياحمد شهاب عالء تبارك1807162042401030

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة385.0الخارجياتاحيائيبهينو مروح محمد تبارك1808222042401023

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة374.0الخارجياتاحيائيحبيب داغر محمد زينب1809162042401082

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة373.0للبنات الكباسي ثانويةاحيائيعلي عزيز كاظم بنين1810162042247019

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنين األهلية البرهان ثانويةاحيائيعاكول جبار مزهر حسن1811162041089008

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة371.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيحداوي نازول جاسم مها1812232042107082

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةاحيائيعباس الرحمن عبد حسين زينب1813162042168022

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيوادي مهلهل مطشر جعفر1814222041302011

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة369.0للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيحمود ناصر ناظم هديل1815222042411062

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيدلي الحسن عبد حامد رضا1816232041042065

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين االهلية الكندي ثانويةاحيائيعبداليمه ضجر علي امير1817292041031003

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات البيان اعداديةاحيائيمهدي شاكر ماهر اساور1818282042078009

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةاحيائيكاظم جواد دكمان زيد1819242041204053

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيعلي الرضا عبد عامر نبأ1820222042116076

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنين المسائية القرنة ثانويةاحيائيطعيمة حسين حسن عيسى1821162041354052

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيالصاحب عبد خيري فارس ورود1822232042109180

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة368.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعبد حسن صالح هدى1823252042059887

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيحاتم زياره رحيم حنين1824162042381050

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيبادي محمد سعيد نور1825222042172157

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيساجت محمد الكريم عبد مصطفى1826222041035284

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0للبنين المسائية العراق اعداديةاحيائيالزهرة عبد الحسن عبد الكريم عبد محمد1827162041357081

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0المختلطة الحديبية صلح ثانويةاحيائيمحمد مكطوف عاصي ستار1828222041277010

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة367.0الخارجياتاحيائييونس ابراهيم محمد فاطمه1829162042401133

567 من 59صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيكشيش مصطفى صباح فاطمة1830162042381161

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة366.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاحيائيعباس محمد قاسم علي1831132041022027

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة436.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيضريب علي حسن فالح1832162051363213

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة416.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيالحسن عبد اللطيف عبد منذر علي1833162051049102

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة412.0للبنات الخصيب ابي اعداديةتطبيقييعقوب اللطيف عبد صباح منار1834162052218070

القرنة/واالقتصاد االدارة كلية/البصرة جامعة410.0للبنين االهلية المدى ثانويةتطبيقيحاجم ناصر ابراهيم احمد1835162051135001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنين اليرموك اعداديةادبينغيمش جريح الحسن عبد مصطفى1836162021033062

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة429.0للبنين الوثبة ثانويةادبيمناحي حميد رزاق مؤمل1837222021056006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة409.0الخارجياتادبيالعزيز عبد اسعد محمد هاجر1838282022401054

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة407.0للبنين الدغارة اعداديةادبيحمزة مالح سرحان حسن1839242021008012

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة403.0للبنين السبطين اعداديةادبيجميل غافل صابر علي1840162021016044

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنين االصالح اعداديةادبيخيون هداب يحيى احمد1841222021015003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنين القرنة اعداديةادبيعداي الحسن عبد علي امير1842162021027005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة396.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةادبيمحمد هليل حامد حيدر1843162021004009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة394.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيعلي طاهر غانم حسين1844282021046041

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيمحمد جاسم محمد احمد1845162021365007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0للبنين االكرمين اعداديةادبيالحسن عبد شاكر علي منتظر1846162021017062

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة389.0للبنين المسائية العسكري الحسن االمام ثانويةادبيغضبان هاشم حسين علي1847282021152031

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة386.0المختلطة الغدير انوار ثانويةادبيعبد صبري الصاحب عبد حسين1848162021306008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة381.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةادبيعطية نجم رحيم سجى1849222022188017

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة381.0للبنين العرب شط اعداديةادبينظر جوهر عادل عالء1850162021049044

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة381.0للبنين الثقلين اعداديةادبيهللا جار عبود حامد محمد1851292021009122

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة380.0للبنات القنوت ثانويةادبيعبود عون عباس زهراء1852162022206013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة380.0للبنين المسائية الدير ثانويةادبيمسافر مفتن عبد عباس1853162021364036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة376.0للبنين المسائية القرنة ثانويةادبيالسيد عبد علك محمد جاسم1854162021354004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة376.0الخارجيونادبيحمود محمد اسعد علي1855222021400110

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة376.0للبنات االصالة ثانويةادبيصدام عزيز رائد ايمان1856282022051015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة376.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيمهيه هاشم حسن هاشم1857292021014145

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة375.0للبنين المسائية الهوير ثانويةادبيعلوان حسين االمام عبد شاكر1858162021351022

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة373.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةادبيخالد دخن عطيه زينب1859282022053011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة373.0للبنين االعتماد اعداديةادبيعبيد عباس حسين وسام1860292021010149
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة435.0المختلطة المهدوية ثانويةادبيخلف مهدي داخل حسين1861161921315001

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة372.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةادبيحسن قاسم سعيد امل1862162022287014

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة521.0للبنين االهلية ادم ثانويةاحيائيحمود جميل فؤاد العابدين زين1863162041038022

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة507.0للبنين المسائية القرنة ثانويةاحيائيكاظم زاير عوده محمد1864162041354069

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنين المنار اعداديةاحيائيعجيد عطيه عبد مكارم1865222042095052

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنين المنار اعداديةاحيائيجاسم موحان هللا عبد فاطمه1866222042095048

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة444.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيراضي حسين فليح محمد1867242041008107

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنين المسائية عفك ثانويةاحيائيفدعوس صيهود محمد اكرم1868242041208004

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيحسن مهاوي ميثاق حوراء1869242042092027

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيامين حسين عدنان محمد1870172041351704

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة433.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيناصر طالب علي بركات1871272042160064

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيحنون جبير ستار فاطمه1872222042162147

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة425.0للبنات االهلية العرفان ثانويةاحيائيشغي محيسن جاسم بنين1873222042419009

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة424.0للبنات العلم مدينة ثانويةاحيائيالعباس عبد صحن جبر رملة1874162042477007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة424.0للبنين تراب ابي اعداديةاحيائيفرهود فيصل غازي فيصل1875222041081060

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة423.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيمبارك علي حسين تبارك1876162042259015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة423.0للبنات العقبة اعداديةاحيائيسلمان بهلول سفير امراء1877222042111006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنين المسائية البدير ثانويةاحيائيفليح كاظم علي غياث1878242041209016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيفاضل صبري خالد زهراء1879242042130067

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة421.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةاحيائيالرضا عبد محمد قاسم محمد1880222041073016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة421.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيسويف خلف ثامر رمضان1881222041098068

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة419.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيظاهر لفته حيدر رهام1882162042192025

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة418.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيخليل قاسم خليل زينب1883162042383115

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة418.0الخارجياتاحيائيحرب طعمه محمد ايناس1884162042401025

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة416.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةاحيائيعباس ياسين صاجي زهراء1885222042125047

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة416.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيمحيسن محمد جاسم ايثار1886222042323038

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة416.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيعباس الحسين عبد االمير عبد منار1887162042202159

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة415.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيالساده عبد نهير محمد سجاد1888292041007147

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة415.0المختلطة المعرفة ينابيع ثانويةاحيائيبتور رشك الرحمن عبد زينب1889222042246005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة415.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيعبيد هالمة كريم حوراء1890162042184073

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة414.0للبنات زنوبيا ثانويةاحيائيداخل ناصر كريم غصون1891222042108073
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة413.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيالحسين عبد حميد توفيق علي1892162041394007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة412.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيمجول جياد مجبل حوراء1893242042134056

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة412.0المختلطة المسائية االهالي ثانويةاحيائيضاحي صالح اركان عمر1894202041260007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة410.0للبنين المسائية العراق اعداديةاحيائيمحمود الرزاق عبد اياد الرحمن عبد1895162041357047

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة410.0للبنات البينة ثانويةاحيائيماضي سالم داود طيبة1896162042291021

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة410.0للبنين التحرير اعداديةاحيائيمزيد كاظم صادق سجاد1897252041050018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة410.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيعيسى عدنان مرتضى حسن1898252041012041

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنين العكيكة اعداديةاحيائيغالي مخيلف الهادي عبد كرار1899222041041086

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنين التآخي اعداديةاحيائيحسين حسن طاهر مؤيد1900242041029081

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنات العلم مدينة ثانويةاحيائيأرباط الزهرة عبد هيثم معصومة1901162042477013

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة408.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيوناس عبد صالح مريم1902242042119156

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة408.0للبنات الشنقيطي اعداديةاحيائيعلي جواد خالد فاطمة1903162042209056

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة407.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائينصيف سعود احسان هللا عبد1904162041355070

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة405.0للبنات الهبة اعداديةاحيائيجعاز سلمان العظيم عبد زينب1905222042120036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة404.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيحمزه غيدان فارس البنين ام1906242042080007

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة404.0للبنات الشموخ اعداديةاحيائيجعين خضر جالل مريم1907222042134099

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة404.0للبنين المثنى ثانويةاحيائيعلي جبر حسين احمد1908222041032002

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة403.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيورد مزبان جليل زهور1909222042321096

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة403.0للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائينعيم موزان الكاظم عبد االء1910222042202006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة403.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيحسن ناصر شعيبث احمد1911262041010012

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة403.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيحسين الرضا عبد االله عبد علي1912252041205135

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة403.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاحيائيفياض عبد طارق محمد1913192041350099

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة402.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيحميدي خلف نعمة علي1914222041077145

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة402.0للبنين المسائية االصالح ثانويةاحيائيعويز جاسم جاسب مهيمن1915222041318026

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة401.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيسبع محمد جبار حسن1916222041053025

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة401.0للبنين الشعلة اعداديةاحيائيدشر كاظم باسم عزام1917242041012036

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة401.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائياعبيد ناصر حكيم مريم1918222042105083

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة401.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيحسين ضيغم منصور ساره1919272042058205

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة401.0المختلطة الصادق ثانويةاحيائيمهبش شرار كامل رياض1920242041157011

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة400.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيوناس محسن عباس جعفر1921242041211015

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة400.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيكاظم محمد صباح كوثر1922242042119150
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيهللا عبد كاظم صباح عذراء1923272042069070

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيجابر عباس سعد حسين1924272041154045

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيجوير طالب مشتاق ضحى1925222042411045

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيشاتول سالم نعيم مسار1926222042323450

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنين  الرفاعي اعداديةاحيائيسلمان هللا عبد صادق محمد1927222041028114

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيفليح حسن ماجد هاجر1928222042117063

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة398.0للبنين الوهج اعداديهاحيائيمحان مشعب حاكم زيد1929242041051021

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة397.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيزاير كريم علي حسين1930222041035076

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة397.0للبنات االهله اعداديةاحيائيمحمد ثامر اسعد افياء1931162042473003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة396.0للبنات النورين ثانويةاحيائيمحسن الكاظم عبد ابراهيم زهراء1932242042138034

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة395.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيسهر ناجي يوسف غاده1933162042383174

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة395.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيموحان حميد رشدي عباس1934272041046055

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة394.0للبنين المجد ثانويةاحيائيكاظم جودة الحسين عبد علي1935232041025034

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة394.0للبنات الميقات  اعداديةاحيائيعبيد مطلك حميد زهراء1936162042194019

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة394.0المختلطة خورسيباط ثانويةاحيائيحمزة جمعة علي عمران1937172041058008

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيحسان مرزوك محمود زينب1938162042333019

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0الخارجياتاحيائيشبيب لفته صادق نور1939162042401167

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0للبنات الخلد جنة ثانويةاحيائيناصر الحسن عبد جبار زهراء1940282042090020

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة393.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيعبد صالح اسعد عباس1941232041252115

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة506.0االهلية السديد ثانويةتطبيقيجعفر شنان رياض حسين1942162051443010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة460.0المختلطة العزم اعداديةتطبيقيهدهد وناس شامل فاطمه1943162052309018

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيمغامس كامل لطيف مصطفى1944162051364154

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيموزان قاسم علي الدين سيف1945282051151357

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيعلي بكري عادل اسراء1946162052381006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات االهلية ادم ثانويةتطبيقيحمادي جاسم محمد فاطمه1947162052332021

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة435.0الخارجياتتطبيقيمطرود عيدان محمد حميده1948162052401034

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة434.0للبنات البيان اعداديةتطبيقيسوادي ناجي عدنان فاطمه1949162052223016

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة432.0المختلطة الرصافي ثانويةتطبيقيالكريم عبد كامل داخل روكان1950222051268003

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة424.0للبنات االهلية االمال ثانويةتطبيقيصيهود عريج سبتي ايالف1951162052299005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنين الجاحظ ثانويةتطبيقيناصر مهلهل جميل هللا عبد1952162051303010

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةتطبيقيبردان فرج مطشر زينب1953162052333007
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القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة420.0للبنات الفاو اعداديةتطبيقيعباس علي حسين ازهار1954162052225005

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة420.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيخضير صبيح صفاء سهاد1955162052226075

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة420.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيعذافة لفتة حامد حسين1956162051301025

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة419.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيداود وحيد سلمان هدى1957162052167045

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة415.0للبنين العوالي الرماح اعداديةتطبيقيالجليل عبد طه قيس حسام1958162051307006

القرنة/التربية كلية/البصرة جامعة415.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةتطبيقيشاطي كاظم رحيل وسام1959282051102026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة486.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيعطية طعمه جاسب جنان1960162042381047

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة483.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيعلي حسين هاني عيسى1961162041355107

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة481.0للبنات العربي المشرق ثانويةاحيائيعلوان عبود الحسن عبد نور1962162042148022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة476.0للبنات النهضة ثانويةاحيائيمجيد الحميد عبد راجي زهراء1963222042147033

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة468.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةاحيائيحسين ناصر خليل فاطمة1964162042296041

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة459.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيسلطان ثامر ماجد رنين1965162042383082

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة457.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيحنيش أرزيج عالء فاطمه1966222042153336

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة456.0المختلطة بابل ثانويةاحيائيعطية عبيد طعمه اسعد1967222041259001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة454.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيرجه عرفي كامل امنه1968222042165006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة454.0الخارجياتاحيائيضاحي مناحي عاكول بنين1969162042401027

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة454.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيعبد كاظم عماد نعممه1970222041310214

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائياسماعيل ابراهيم عدنان ناديه1971292042058073

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةاحيائيحسين جبر نعيم محمد1972242041200091

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيلفته فرحان احمد محمد1973262041010142

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنين المسائية الفهود ثانويةاحيائيجويري حافظ طالب عباس1974222041308025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة448.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيسلطان يوسف موحان احمد1975222041007012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمكي حسن ميثم بنين1976162042202044

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةاحيائيهاشم حيدر محمد ايات1977162042294003

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة443.0للبنين الدير ثانويةاحيائيجمعة عوفي وفي حسن1978162041025002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةاحيائيمطرود الصاحب عبد حسين جبار1979222041319004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيمشرف سالم هاشم غفران1980222042203043

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيعلي عبد هللا عبد اكرم براء1981232042119026

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة440.0المختلطة االسكندرونة ثانويةاحيائيجمعه صالح تحسين ساره1982202042200006

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنات العشار اعداديةاحيائيموسى عبيد موسى ابتهال1983162042228001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة438.0الخارجياتاحيائيطالع الرزاق عبد االمام عبد صابرين1984162042401105
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة438.0للبنين الهارثة اعداديةاحيائيجياد االمام عبد محمد عباس1985162041022025

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة436.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيجابر عبيد حسين علي1986222041302047

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة435.0المختلطة المحمدية ثانويةاحيائيشبيب ثامر رياض محمد1987222041233018

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة435.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيشاوش خضير حسين زهراء1988162042380050

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة435.0الخارجياتاحيائيمجيد بندر خالد دعاء1989162042401046

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة432.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيحسن فليح جميل رسل1990222042323102

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة431.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيمخيف سالم محمد عباس1991242041211046

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة431.0للبنين القيثارة اعداديةاحيائيعبد طالب مناف حسين1992222041051030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة431.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيجاسم ياهن حتحوت احزان1993242042115004

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة431.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيوالي فياض ناظم مجتبى1994162041090047

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة430.0الخارجيوناحيائيحسان عطيه احمد عماد1995162041400075

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة430.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةاحيائييعقوب يوسف عادل ابرار1996162042198001

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة429.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائياحمد قاسم وليد ايمان1997162042383030

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة429.0للبنات الماجدات ثانويةاحيائيسلمان عبد باسم زينب1998162042211009

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة429.0المختلطة العرفان ثانويةاحيائيسكران علي نعمان فاطمه1999222042253029

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة429.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيصلبوخ الكريم عبد القادر عبد زهراء2000162042163036

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة428.4للبنين المركزية االعداديةاحيائيمهدي مالك مروان الملك عبد2001132041010075

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة427.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيرسن الحسين عبد حيدر ايه2002222042175023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة427.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيعلي راضي سالم محمد2003272041046087

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة427.0الخارجياتاحيائيحريجه داخل صالح نبأ2004162042401153

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة427.0المسائية المنار ثانويةاحيائيطالب فتنان سلمان مهدي2005292041150022

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة426.0للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيجازع علي شاكر شكران2006162042332062

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيخليل محمد الخالق عبد حنين2007162042218023

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة425.0للبنات الوالية ثانويةاحيائيجاسم سالم جبار زهراء2008222042190076

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة425.0للبنات الوالية ثانويةاحيائيعباس جابر حسن بنين2009292042067010

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة425.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيربيع احمد كريم مصطفى2010212041034101

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة461.0المختلطة العزم اعداديةتطبيقيبلبول مطر مدين زينب2011162052309012

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة455.0الخارجيونتطبيقيشجر شلتاغ ماجد ابراهيم2012282051400002

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةتطبيقيعلي نافع محمد جاسم2013292051005013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةتطبيقينجم شامت عدنان روان2014162052260013

الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيموسى راضي نوري احمد2015162051364019
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الصرفة للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيجمر نوري عارف كوثر2016162052383117

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة516.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيوشيل حسن هاتو زهراء2017162022216043

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة472.0للبنات المرفأ ثانويةادبيمعتوق الرزاق عبد علي خمائل2018162022213012

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة461.0للبنات العربية الحضارة اعداديةادبيخالوي طعيمه قند ايات2019162022181005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة446.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيبوهان جاسم الزهرة عبد ماهر2020162021030063

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة445.0للبنات غزة اعداديةادبيعجاج عريوه هاشم زهراء2021162022208020

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة441.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةادبيمجدي جباري ستار علي2022162021369025

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة439.0للبنات االبتهال ثانويةادبيحسين كاظم عواد طيبه2023222022166040

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة437.0للبنين النورين ذو اعداديةادبيكايم نعيم راضي احمد2024162021041002

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة427.0للبنات االقتدار ثانويةادبيعويد حميد هللا عبد حسنة2025162022289007

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة423.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيمحسن حسين عباس محمود2026162021365057

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة509.0اللبنات الطيبات ثانويةاحيائيفهد هللا حمد سالم زينب2027222042189026

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة497.0للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائيمذبوب راضي ناظم منتهى2028222042202028

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة487.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيشهاب عبدالمجيد شوكت مريم2029162042152161

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة475.0للبنين النورين ذو اعداديةاحيائيعيمي زبن حمد محمد2030162041041009

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة467.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيشريف جاسم حسين علي2031162041001079

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة463.0للبنين االهلية الهدى ثانويةاحيائيجبر علي عبد جابر علي2032222041014016

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة463.0الخارجياتاحيائيملوح النبي عبد بسام فاطمه2033162042401125

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة462.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيحمودة كاظم طالب مريم2034222042323298

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة542.0للبنات خم غدير اعداديةتطبيقيعلي عبد موسى بشير رباب2035162052268005

االنسانية للعلوم التربية كلية/البصرة جامعة470.0للبنين االصمعي اعداديةتطبيقيقاسم فاخر محمد مصطفى2036162051010101

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة450.0للبنات االريج اعداديةادبيداود خلف ابراهيم كوثر2037162022238029

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة442.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةادبيمحسن كاظم محسن المها2038162022203005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الفواطم اعداديةادبيصافي كامل معين شهد2039162022172044

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة411.0للبنات الهارثة اعداديةادبيعبود موسى ثامر غفران2040162022176036

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة404.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيبديوي مصحب حميد شهد2041162022212023

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة403.0للبنات الشنقيطي اعداديةادبيحسين حسون اسعد زهرة2042162022209029

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة385.0الخارجياتادبيخلف الواحد عبد توفيق نور2043162022401301

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة384.0للبنات حيفا اعداديةادبيراضي حسون خليل زهراء2044162022220035

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة383.0للبنات غزة اعداديةادبيخلف غضبان الكريم عبد ايالف2045162022208006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة380.0للبنات المعقل اعداديةادبيبجاي ناصر عباس زهراء2046162022169019
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة380.0للبنات االنوار بحار ثانويةادبيزويد عبد الكريم عبد هدى2047162022458131

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة378.0للبنات الشموس شمس اعداديةادبيحسين علي حسن استبرق2048162022283001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة375.0للبنات البيان اعداديةادبيكريم بندر علي بركات2049162022223013

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة374.0للبنات االنوار بحار ثانويةادبيجريح عبدعلي نوري غدير2050162022458090

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة374.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيكاطع غالب فؤاد تقى2051162022210030

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة372.0للبنات الزاهر العهد اعداديةادبيعويد غافل اتبينه ماري2052162022245059

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة372.0للبنات االريج اعداديةادبيغانم بدار هالل بدور2053162022238005

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة371.0للبنات الشام ثانويةادبيمزعل علوان االمير عبد فاطمة2054162022254039

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة371.0للبنات الكبرى فاطمة ثانويةادبيعداي سالم عداي بتول2055162022287023

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة369.0للبنات الفضيلة اعداديةادبياحمد مجيد علي زينب2056162022212017

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة368.0الخارجياتادبينعيم جبار الحسين عبد اسماء2057232022401007

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة367.0للبنات النبأ ثانويةادبياحمد الرزاق عبد مشتاق يسرى2058162022215071

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة367.0للبنات دجلة ثانويةادبيالكريم عبد عفلوك هللا خير يسرى2059162022243058

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة367.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيعبيد الرضا عبد محمد البنين ام2060162022217008

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة367.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيالعالي عبد سكبان نسيم اديان2061162022216001

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة365.0الخارجياتادبيهللا عبد الحليم عبد غالب حنين2062162022401078

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة365.0للبنات الرافدين هبة ثانويةادبيعلوان كاطع جاسب هبه2063162022235054

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة365.0للبنات (ص) المصطفى الحبيب ثانويةادبيحمود عباس ضيدان هدير2064162022295021

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة364.0للبنات المعالي اعداديةادبيمهدي خضير كاظم سارة2065162022173028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة364.0للبنات دجلة ثانويةادبيرحيمه جري كريم فاطمة2066162022243040

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة363.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةادبييوسف لطيف محمد نبأ2067162022164053

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة362.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةادبيياسين الخضر عبد عماد رسل2068162022203012

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة362.0للبنات المنورة المدينة ثانويةادبيعبادي رزاق عادل فاطمه2069222022202023

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة362.0للبنات تونس اعداديةادبيفليح شريف الواحد عبد زهراء2070222022106034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة362.0الخارجياتادبيعلي عبد الباري عبد علي عبد فاطمه2071162022401242

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة361.0للبنات األبلة اعداديةادبيغضبان مهدي صالح زهراء2072162022171031

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة360.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيعودة سلمان داود فاطمة2073162022210082

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة360.0للبنات المرفأ ثانويةادبيالحسن عبد قاسم عالء شهد2074162022213031

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة360.0للبنات الشام ثانويةادبيزغير محمد عباس سارة2075162022254034

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة424.0للبنات اليمامة اعداديةاحيائيمرزوك مهوس سالم فاطمة2076162042167028

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة422.0للبنات الرافدين هبة ثانويةاحيائيمجيد الكريم عبد مون مأ منار2077162042235024
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للبنات التربية كلية/البصرة جامعة417.0للبنات العلياء ثانويةاحيائيجابر عبدالواحد اسعد هدى2078162042227064

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة415.0للبنات البتول اعداديةاحيائيهاشم محمد عباس زينب2079162042242014

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة409.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمحمد مهدي صالح زينب2080252042170350

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة408.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيجالب جري كاظم زهراء2081242042100066

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة405.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةاحيائيهللا عبد الدايم عبد محمد امينة2082162042284002

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة405.0للبنات يافا اعداديةاحيائيخنفر عارف علي ليلى2083242042117235

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة402.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةاحيائيهللا عبد جاسم رياض حوراء2084162042166006

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة401.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيكطافه فاضل هللا عبد الهدى نور2085162042383234

للبنات التربية كلية/البصرة جامعة399.0للبنات المروج اعداديةاحيائيضيدان ناصر علي تبارك2086222042137015

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةادبيكاظم مولى سباهي تبارك2087282022088010

اآلداب كلية/البصرة جامعة426.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيعبادي نوري محمد علي2088162021340052

اآلداب كلية/البصرة جامعة424.0الخارجياتادبيجبر حسن صالح زهراء2089162022401119

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيمحمد ابراهيم تقي محمد2090162021352083

اآلداب كلية/البصرة جامعة413.0للبنين االكرمين اعداديةادبيبريكط هتر صالح هادي2091162021017065

اآلداب كلية/البصرة جامعة409.0للبنات البنين ام ثانويةادبيطاهر الرضا عبد خالد زهراء2092162022270009

اآلداب كلية/البصرة جامعة407.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيحسن حسين حيدر كرار2093162021352075

اآلداب كلية/البصرة جامعة406.0للبنين الموانئ ثانويةادبيسعد حسن علي الحسن2094162021059003

اآلداب كلية/البصرة جامعة404.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةادبيبرهان جاسم نصيف دنيا2095162022164025

اآلداب كلية/البصرة جامعة403.0للبنات الميقات  اعداديةادبيمهلهل جاسم محمد فاطمة2096162022194083

اآلداب كلية/البصرة جامعة402.0الخارجيونادبيخليف حبش فالح مرتضى2097162021400401

اآلداب كلية/البصرة جامعة401.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةادبيحسين حميد عقيل فاطمة2098162022203033

اآلداب كلية/البصرة جامعة401.0للبنين جيكور اعداديةادبيعباس الباري عبد الستار عبد عباس2099162021061037

اآلداب كلية/البصرة جامعة394.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةادبيصدام هاشم اسماعيل علي2100162021074017

اآلداب كلية/البصرة جامعة391.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيجناح ريسان عادل دانة2101162022239014

اآلداب كلية/البصرة جامعة391.0للبنين االهلية االلباب ثانويةادبيكريم فيصل غازي علي2102162021123022

اآلداب كلية/البصرة جامعة391.0للبنات غزة اعداديةادبيسماري مطر راشد ساره2103162022208022

اآلداب كلية/البصرة جامعة391.0للبنات االندلس اعداديةادبيجابر رحيم الستار عبد تبارك2104162022170007

اآلداب كلية/البصرة جامعة390.0للبنين السبطين اعداديةادبيتايه الكريم عبد صالح احمد2105162021016004

اآلداب كلية/البصرة جامعة387.0للبنين االكرمين اعداديةادبيكزكوز شاكر قاسم محمد2106162021017058

اآلداب كلية/البصرة جامعة387.0للبنات الخنساء اعداديةادبيعلي جبار علي شيماء2107162022230027

اآلداب كلية/البصرة جامعة386.0للبنين قصر ام اعداديةادبيرحيم يوسف حسن علي2108162021042047
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اآلداب كلية/البصرة جامعة386.0للبنات الفواطم اعداديةادبيعبود فاضل فراس زينب2109162022172034

اآلداب كلية/البصرة جامعة385.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةادبيخليل سالم حمود احمد2110162021018001

اآلداب كلية/البصرة جامعة385.0للبنات العباسية اعداديةادبيحسين علي مرتضى بنين2111162022233008

اآلداب كلية/البصرة جامعة384.0للبنين حمدان اعداديةادبيمحسن جبر نعيم موسى2112162021046089

اآلداب كلية/البصرة جامعة384.0للبنات الفواطم اعداديةادبيمحمد الزهره عبد سعيد فاطمه2113162022172050

اآلداب كلية/البصرة جامعة384.0للبنين األزكياء اعداديةادبيمعارج جاسم محمد الليث2114162021097014

اآلداب كلية/البصرة جامعة384.0للبنين الطالئع اعداديةادبييسر السادة عبد مزهر علي2115162021012036

اآلداب كلية/البصرة جامعة383.0للبنين الحسين االمام اعداديةادبيحمادي جاسم محمد مجتبى2116162021021032

اآلداب كلية/البصرة جامعة382.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةادبيالكريم عبد محمود وليد مها2117162022381074

اآلداب كلية/البصرة جامعة382.0الخارجياتادبيسلمان داود سلمان تبارك2118162022401060

اآلداب كلية/البصرة جامعة381.0للبنين الرضوان اعداديةادبيجاسم فهد هاشم احمد2119162021047009

اآلداب كلية/البصرة جامعة381.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةادبيالزم غالم مزهر مجتبى2120162021020121

اآلداب كلية/البصرة جامعة381.0للبنات الشموس شمس اعداديةادبيهللا عبد نجم علي غسق2121162022283039

اآلداب كلية/البصرة جامعة381.0للبنين الحمد اعداديةادبيجاسم فاضل عباس محمد2122162021056043

اآلداب كلية/البصرة جامعة380.0للبنات الهدى اعداديةادبيحمد شهاب مثنى زهراء2123162022150026

اآلداب كلية/البصرة جامعة380.0للبنات المعالي اعداديةادبيالحسن عبد الجليل عبد ماجد زينب2124162022173026

اآلداب كلية/البصرة جامعة379.0للبنات الزوراء ثانويةادبيالرضا عبد عزيز يوسف زينب2125162022180011

اآلداب كلية/البصرة جامعة379.0للبنين االجيال اعداديةادبيفياض كاظم عماد حيدر2126162021014016

اآلداب كلية/البصرة جامعة441.0للبنات الميقات  اعداديةادبيثاني االمام عبد موسى اسراء2127161922194012

اآلداب كلية/البصرة جامعة377.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيخليف حبش فالح حيدر2128162021495036

اآلداب كلية/البصرة جامعة439.0للبنين المسائية المربد ثانويةادبيكمر زغير رشيد محمد2129161921362050

اآلداب كلية/البصرة جامعة438.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةادبيحسن شفيق مصطفى محمد2130161921084009

اآلداب كلية/البصرة جامعة375.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيالحافظ عبد محمد الحافظ عبد صفية2131162022217067

اآلداب كلية/البصرة جامعة375.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبياحمد ناصر حامد فرقان2132162021352071

اآلداب كلية/البصرة جامعة375.0للبنات الهدى بنت اعداديةادبيخطاب صادق خالد مريم2133162022246022

اآلداب كلية/البصرة جامعة374.0للبنات االنوار بحار ثانويةادبينعمه حميد نعمه لمياء2134162022458107

اآلداب كلية/البصرة جامعة374.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةادبينديم نوري صباح علي2135162021096008

اآلداب كلية/البصرة جامعة374.0للبنات االهلية االجتهاد ثانويةادبيخلف عدنان حامد تبارك2136162022461002

اآلداب كلية/البصرة جامعة374.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيعليخ بغداد سالم مصطفى2137162021030077

اآلداب كلية/البصرة جامعة373.0للبنين األعراف اعداديةادبيغضبان نعيم عقيل مسلم2138162021077063

اآلداب كلية/البصرة جامعة373.0الخارجيونادبيعلي خنجر سمير مصطفى2139162021400419
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اآلداب كلية/البصرة جامعة373.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيرهيج زبالة حميد هللا عبد2140162021495075

اآلداب كلية/البصرة جامعة373.0للبنين االجيال اعداديةادبيدخان نصيف فاضل ابراهيم2141162021014001

اآلداب كلية/البصرة جامعة372.0للبنات المبادئ ثانويةادبيمهدي الرضا عبد صالح وعود2142162022177058

اآلداب كلية/البصرة جامعة370.0للبنات المآثر ثانويةادبيجاسم عبد عدي زهراء2143162022455014

اآلداب كلية/البصرة جامعة369.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةادبيرشم عبد قيس محمد2144162021083014

اآلداب كلية/البصرة جامعة369.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيتركي صادق جعفر مرتضى2145162021030073

اآلداب كلية/البصرة جامعة368.0للبنين االهلية الجديد العراق ثانويةادبيعبد عباس مدحت مرتضى2146162021072027

اآلداب كلية/البصرة جامعة368.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيالعزيز عبد اللطيف عبد العزيز عبد هللا عبد2147162021371063

اآلداب كلية/البصرة جامعة368.0للبنات العباسية اعداديةادبيجبر شبيب الواحد عبد رحاب2148162022233010

اآلداب كلية/البصرة جامعة368.0للبنات الهدى اعداديةادبيالساده عبد طاهر وصفي نرجس2149162022150059

اآلداب كلية/البصرة جامعة367.0للبنين المسائية الدير ثانويةادبيكردي جاسب نوري سجاد2150162021364032

اآلداب كلية/البصرة جامعة367.0للبنات الميقات  اعداديةادبيخلف عابد اياد تبارك2151162022194021

اآلداب كلية/البصرة جامعة367.0الخارجيونادبيكمر مهدي االمير عبد مصطفى2152162021400422

اآلداب كلية/البصرة جامعة366.0الخارجياتادبيسلمان داود سلمان لطيفه2153162022401258

اآلداب كلية/البصرة جامعة366.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيمحبس يوسف اسماعيل حسنين2154162021352028

اآلداب كلية/البصرة جامعة366.0المختلطة الصناديد ثانويةادبيشهيب وساف مهدي منتظر2155162021310060

اآلداب كلية/البصرة جامعة366.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيشمخي ناجي طارق علي محمد2156162021340066

اآلداب كلية/البصرة جامعة366.0للبنات الفواطم اعداديةادبيمحمد رحيم محمد اية2157162022172007

اآلداب كلية/البصرة جامعة366.0للبنين المسائية سفوان ثانويةادبيضمد حمدان عويد رضا2158162021356014

اآلداب كلية/البصرة جامعة365.0للبنين النورين ذو اعداديةادبيمحمد كاظم جواد كاظم2159162021041032

اآلداب كلية/البصرة جامعة365.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيعداي مشحوت احمد ابتهال2160162022380003

اآلداب كلية/البصرة جامعة364.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةادبيشنيت مردان كريم محمد2161162021090006

اآلداب كلية/البصرة جامعة364.0للبنين المتنعمين ثانويةادبيمحمد االمام عبد الحسين عبد كرار2162162021092022

اآلداب كلية/البصرة جامعة364.0للبنين الحمد اعداديةادبيبوهان محمد جاسم مؤمل2163162021056040

اآلداب كلية/البصرة جامعة364.0الخارجيونادبيحسن االمير عبد اياد كرم2164162021400298

اآلداب كلية/البصرة جامعة364.0للبنين األزكياء اعداديةادبيعبود الباقي عبد رياض كرار2165162021097096

اآلداب كلية/البصرة جامعة363.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيظاهر صبري محمد زينب2166162022239025

اآلداب كلية/البصرة جامعة363.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةادبيناصر الحسين عبد منصور الهدى اركان2167162022164003

اآلداب كلية/البصرة جامعة363.0للبنين االكرمين اعداديةادبيمهدي صالح عباس حسين2168162021017020

اآلداب كلية/البصرة جامعة363.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةادبيزغير نصر اياد حسين2169162021350008

اآلداب كلية/البصرة جامعة362.0للبنين المحمدية المسيرة ثانويةادبيمزيد مهجر مكي محمد2170162021311034
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اآلداب كلية/البصرة جامعة362.0للبنين النورين ذو اعداديةادبيثجيل كامل كاظم كامل2171162021041033

اآلداب كلية/البصرة جامعة362.0للبنين الشرقي علي ثانويةادبيشغي شالكه كامل احمد2172282021010005

اآلداب كلية/البصرة جامعة362.0للبنين القرنة اعداديةادبيمحسن ابراهيم احمد محمد2173162021027021

اآلداب كلية/البصرة جامعة362.0للبنات االندلس اعداديةادبيكاظم شياع المنعم عبد زهراء2174162022170020

اآلداب كلية/البصرة جامعة362.0للبنين األزكياء اعداديةادبيمحمد فاضل قاسم مهدي2175162021097137

اآلداب كلية/البصرة جامعة362.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيغليم سفيح خضير حمزة2176162021371037

اآلداب كلية/البصرة جامعة504.0للبنين الرسالة اعداديةاحيائيكامل ناظم حسن علي2177162041013017

اآلداب كلية/البصرة جامعة490.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيجخيور فالح مازن براءة2178162042184045

اآلداب كلية/البصرة جامعة423.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيجاسم صالح حيدر زينب2179162042280050

اآلداب كلية/البصرة جامعة420.0للبنات سيناء ثانويةاحيائيحميدي حسين علي شهناز2180282042064020

اآلداب كلية/البصرة جامعة418.0الخارجياتاحيائيعلي صبيح ثائر زهراء2181162042401064

اآلداب كلية/البصرة جامعة417.0الخارجياتاحيائيمحمد هاشم عادل رؤى2182162042401050

اآلداب كلية/البصرة جامعة416.0للبنات الشموس شمس اعداديةاحيائيالرسول عبد الجبار عبد علي تبارك2183162042283010

اآلداب كلية/البصرة جامعة415.0الخارجياتاحيائيجاسم فهد ناظم حنين2184162042401038

البحار علوم كلية/البصرة جامعة438.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيشنيت داخل جاسم حوراء2185162042165118

البحار علوم كلية/البصرة جامعة432.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائينابت الكريم عبد احمد مريم2186162042184235

البحار علوم كلية/البصرة جامعة407.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيثجيل صبار احمد زهراء2187162042204041

البحار علوم كلية/البصرة جامعة404.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيعطيه جعب الكريم عبد محمد2188162041076026

البحار علوم كلية/البصرة جامعة402.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيعبود مويح العالي عبد ميثم2189162041352121

البحار علوم كلية/البصرة جامعة398.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيالرضا عبد قاسم حامد اسيا2190162042333005

البحار علوم كلية/البصرة جامعة387.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيخليل علي محمود محمد2191202041259285

البحار علوم كلية/البصرة جامعة385.0للبنات الكرار ثانويةاحيائيحنتوش ضاحي عاشور الهدى نور2192162042277018

البحار علوم كلية/البصرة جامعة385.0للبنين المسائية العراق اعداديةاحيائيحسين فالح علي احمد2193162041357008

البحار علوم كلية/البصرة جامعة420.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيمحمد خلف علي احمد2194162051352022

الموصل طب كلية/الموصل جامعة605.0للنازحين للبنات الموصل ثانويةاحيائيخدر حسن قاسم هبة2195332042045021

الموصل طب كلية/الموصل جامعة604.1للبنات الطالئع اعداديةاحيائيسعيد زكي نزار زينب2196172042294114

الصيدلة كلية/الموصل جامعة596.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيمحمد حسون عمار حسون2197172041028054

الصيدلة كلية/الموصل جامعة594.0ايمن-  الخارجيوناحيائياحمد صالح صباح صالح2198172041400071

العمارة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة531.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةتطبيقيامين هللا عبد الحكيم عبد رهان2199202052352008

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الشهاب اعداديةتطبيقيالمعين عبد علي حسن هللا عبد2200172051143024

المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة512.0للبنين الشهاب اعداديةتطبيقيالمعين عبد علي يونس عثمان2201172051143029
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المدني قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة503.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيسلطان صالح علي الرحمن عبد2202172051024019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة519.0للبنين االمجاد اعداديةتطبيقياحمد الهادي عبد المامون ابراهيم2203172051026001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الشافعي اعداديةتطبيقيسلطان الدين عز جمال عبيدة2204172051144030

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة478.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقيحسين عبدالنافع انور سراء2205172052371040

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة473.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقييونس خليل محمد مصطفى2206172051008114

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة577.0للبنات زينب اعداديةاحيائيابراهيم عباس هللا وعد هبه2207172042285136

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة577.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيخلف هالل حسن مريم2208312042047166

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة532.0للبنين األهلية الوارث اسباط ثانويةاحيائيكريم محمود علي حسين2209272041133007

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة526.0للبنين النموذجية النصراحيائيسهيل عطية محمود هللا عبد2210312041024093

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة524.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيخضر عيسى فضل العباس2211172041007030

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة469.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيعباس عبد الدين نجم ياسر2212172051402063

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة454.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةتطبيقيجوقي حسن مقدام اراس2213172051367002

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة434.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيهللا عبد غانم عمار غانم2214172051351487

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة421.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيخابور حميد مجيد رسول2215192051011032

المائية والموارد السدود قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة420.0للبنين سيوان ثانويةتطبيقيجرجيس الكريم عبد احمد ابراهيم2216312051003001

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة468.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيجواد مهدي نادر يوسف2217142051023136

الميكاترونكس قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة458.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيعبد حسيب احمد منيب2218172051024041

البيئة قسم/الهندسة كلية/الموصل جامعة427.0للبنات بعشيقة اعداديةتطبيقيعلي حازم محمد رفل2219172052244008

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة559.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيالقادر عبد عزيز خالد وليد2220172051351762

النفطية المكامن قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة557.0للبنين االهلية الشرقية صقور ثانويةتطبيقيسليمان داود محمود مصطفى2221172051100008

والتكرير النفط قسم/والتعدين النفط هندسة كلية/الموصل جامعة570.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيسالمين عيسى يوسف الرحمن عبد2222172051351328

العلوم كلية/الموصل جامعة560.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيذنون منشد ظافر أمنيه2223172042286010

العلوم كلية/الموصل جامعة552.0للبنين تلسقف ثانويةاحيائيتوما منصور عبدهللا مريم2224172042086017

العلوم كلية/الموصل جامعة550.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةاحيائيالعزيز عبد خالد فراس فاطمه2225172042293030

العلوم كلية/الموصل جامعة549.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيسعيد محمود قحطان امنه2226172042286041

العلوم كلية/الموصل جامعة543.0الخارجياتاحيائيحسن علي فارس هنادي2227242042401082

العلوم كلية/الموصل جامعة540.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيعيدان يونس انور صفا2228332042040071

العلوم كلية/الموصل جامعة539.0للبنات حمص اعداديةاحيائيمحمد المنعم عبد منذر افنان2229172042302021

العلوم كلية/الموصل جامعة536.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيهللا عبد غانم ايهاب اية2230172042289022

العلوم كلية/الموصل جامعة420.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيحسين علي حسين القادر عبد2231172051011051

العلوم كلية/الموصل جامعة419.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيمحمد محمود مجيد كوثر2232202052139043
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العلوم كلية/الموصل جامعة407.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيشيت هللا عبد ثامر زهراء2233172052357103

العلوم كلية/الموصل جامعة402.0للبنين الجواهري اعداديةتطبيقيطلب مصلح عمار سلوان2234202051015017

العلوم كلية/الموصل جامعة396.0للبنات الموصل سد ثانويةتطبيقيعلي حسين احمد ميس2235172052257012

العلوم كلية/الموصل جامعة394.0للبنين المروءة ثانويةتطبيقيحسين خضر حسن محمد2236182051025008

العلوم كلية/الموصل جامعة455.0للبنين الغربية االعداديةتطبيقيعلي حامد الدين عماد هللا عبد2237171951007067

العلوم كلية/الموصل جامعة390.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيحمش عويد رعد سعد2238172051350125

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة503.0للبنين باهلل المعتصم ثانويةاحيائياحمد محمد سعدون محمد2239172041162020

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة484.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائييونس احمد ايهاب تبارك2240172042357189

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة480.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيشريف طالب طه محمد2241172041028182

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الخانوكة ثانويةاحيائيرومي الجليل عبد ايوب محمود2242182041065030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيهللا عبد جاسم شامل زبيده2243172042294098

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة457.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائيسعيد سمير توفيق محمد2244172041012059

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة453.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيإبراهيم طه عماد طه2245172041059050

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة453.0للبنين الزهور اعداديةاحيائيداود محمد خالد احمد2246172041015007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة451.0للبنين حنيفة أبي اعداديةاحيائيطه االله عبد هللا وعد طه2247172041016022

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة444.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيولي حميد طاهر محمد كرم2248202041259219

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة444.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيصالح علي صالح زهراء2249172042231142

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة440.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائيعالو محمد انور محمد2250202041048140

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة439.0للبنين االهلية الهدى ثانويةاحيائيالياس هاشم رافع عمر2251172041087007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة438.0ايمن-  الخارجياتاحيائيساعد محمدطاهر سالم مروة2252172042401066

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة437.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيخلف حسين دخيل بشرى2253172042348014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة435.0المختلطة الرحمن ثانويةاحيائيكحط طالب االمير عبد حازم2254232041165006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة434.0للبنين تلكيف  اعداديةاحيائياحمد محمود رعد احمد2255172041084005

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة431.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيهللا عبد اسماعيل جدوع احمد2256172041350016

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنات االسحاقي اعداديةاحيائيغزال تايه مظهر انوار2257182042255007

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاحيائيبدوي رافع جمال يوسف2258192041359057

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة430.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائيهللا عبد فيصل عمار احمد2259172041012014

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة425.0للبنين السالم اعداديةاحيائيابراهيم محمود نوري محمد2260192041058030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة424.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائياحمد جمال سامال احمد2261202041302024

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيسالم خليل خضير محمد2262182041123023

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة423.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيخليفه صعب عمر رحمه2263312042063035
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةاحيائيصالل سلمان علي سجاد2264232041254023

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة423.0ايسر-  الخارجياتاحيائيمحمد عبدالحميد علي نور2265172042403140

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة423.0للبنين التآخي اعداديةاحيائيكاظم جالوي عقيل علي2266242041029051

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة422.0للبنين ربيعة اعداديةاحيائيخضر ياسين طه العزيز عبد2267172041112030

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحسن عبد سالم زينب2268252042170347

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة418.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيامين احمد امين اسامة محمد2269172041005062

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة415.0للبنين الرافدين ثانويةاحيائييوسف نعوم خليل يوسف2270312041101011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة415.0للبنين العربي الفارس اعداديةاحيائيسلمان موسى سعد الرحمن عبد2271192041013021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة415.0للبنين شبك منارة ثانويةاحيائيخليل ابراهيم اسماعيل حيدر2272172041068021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة413.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيشالل العباس عبد محمد مصطفى2273272041007132

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة412.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحميد قاسم نهاد محمد2274172041351745

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة412.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيالرضا عبد صاحب نبيل حسين2275222041310066

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة411.8للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائيابراهيم الوهاب عبد قيثار هاجر2276172042268082

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة411.1للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيمحمود فخري عصام احمد2277172041011018

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة411.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيصالح ابراهيم فتاح الزبير2278202041250021

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة410.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةاحيائيمحمد هدايت عماد هدايت2279202041299043

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة410.0الخارجيوناحيائيجبح اعبيد فالح حسن2280272041400012

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة410.0للبنات القوش ثانويةاحيائيبولة صليوا اديب مارفينا2281172042256011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة410.0الخارجياتاحيائيزيدان وسمي حمد هاجر2282212042401121

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة409.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيحسن حامد محمد صالح2283172041021017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة409.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةاحيائيولي ناظم عصام حسين2284202041005017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة408.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيحسين خلف احسان زيد2285172041011066

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة408.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيحسين موسى ماجد علي2286212041065076

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة407.0للبنين الخصم اعداديةاحيائيعفين حسين جبار طالل2287182041016048

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة407.0للبنين بعويزة ثانويةاحيائيحسين فخري عدنان حسام2288172041083011

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة407.0المختلطة االسكندرونة ثانويةاحيائيجمعه صالح تحسين ياسر2289202041200013

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة407.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيولي المجيد عبد وليد ابراهيم2290202041262002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة407.0ايسر-  الخارجياتاحيائيشهاب عمر حسين ماريه2291172042403117

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة406.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيعزوز جمعه احمد رقيه2292242042220280

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة406.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيعلي سعدي خالد مريم2293172042289128

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة419.0للبنين الرشيدية اعداديةتطبيقيسعيد ادريس فتحي صهيب2294172051080026
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والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة396.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةتطبيقياحمد الدين نجم مجيد محمد2295202051302065

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الموصل جامعة391.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيجاسم محمود نوفل احمد2296172051402010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة507.0للبنين النموذجية النصراحيائيحسين عطية حازم زيد2297312041024054

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة491.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسن نجم الكريم عبد ايه2298172042357165

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة437.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي يونس علي الرحمن عبد2299172041351376

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة421.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيخلف حازم ادريس رحمه2300172042357302

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة414.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيعلي جمال خالد زينب2301172042357420

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة414.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائياحمد عزو جاسم سجى2302172042357487

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة413.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيخطاب عبد عمر صهيب2303172041008167

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة410.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائياحميدي محمد عيدان نورس2304172042371291

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة410.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحسين علي نضار علي2305172041002021

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة410.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيهللا عبد محمد هللا عبد ميثم2306182041140029

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة405.0ايسر-  الخارجياتاحيائيخضر سعيد سالم آمنة2307172042403003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة405.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعيسى محمود عيسى مروة2308172042371245

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة405.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيكمور صالح محمد ريم2309332042040042

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة405.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحمو خلف طارق سفيان2310172041351307

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة404.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيمحمود بكر رافع اية2311172042357142

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة404.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيمحمد موسى صالح ماجد2312172041350281

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة402.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسن الرزاق عبد عماد سماره2313172042357523

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة402.0للبنات يافا اعداديةاحيائيحسن جعفر محمد منار2314132042107131

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة401.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيالياس محمد مهند حارث2315172041351190

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة400.0للبنين الزهور اعداديةاحيائياحمد حسين علي امير2316172041015022

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة398.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيصالح القادر عبد النافع عبد قمر2317332042040089

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة397.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيخضر احمد خالد ياسر2318172041351895

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة395.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيغلب صالح حسين احمد2319172041362001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة395.0للبنين الشهاب اعداديةاحيائيحمدون الكريم عبد نشوان محمد2320172041143045

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة395.0ايسر-  الخارجيوناحيائيمحمود خلف سعدي حسين2321172041402028

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة394.0للبنات قوينلي قره ثانويةاحيائيخضر الياس عقيل هدى2322172042308042

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة393.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيخلف زيدان صالح ساره2323212042144021

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة393.0للبنين برطلة اعداديةاحيائيابراهيم جميل رائد ابراهيم2324172041067003

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة392.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائياحمد نجم محمد فاطمه2325172042357673
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة392.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيرشيد العزيز عبد حسان العزيز عبد2326172041008195

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة391.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائياحمد صالح عبد يونس2327172041350431

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة391.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيفتحي هاشم قتيبة رحمه2328172042357325

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة391.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيهللا عبد محمد هشام زينب2329172042294115

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة391.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمحمد الجبار عبد جمال شيماء2330172042288160

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة390.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعبيد حمزة رسمي رقية2331232042271258

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة389.0ايسر-  الخارجياتاحيائياحمد سالم رافع براء2332172042403035

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة387.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيأمين محمد سعيد محمد رافع نور2333172042357814

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة386.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيابراهيم بديع لقمان الحكيم عبد2334172041351360

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة385.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد محمد يوسف2335332041001117

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة384.0للبنين الصفا اعداديةاحيائياحمد مزيد هشام محمد2336132041029059

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة383.0للبنين الصفا اعداديةاحيائيحمود علي عامر خطاب2337132041029028

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة382.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد يحيى دريد سيف2338172041008157

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة382.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيمعين فرحان حاكم قاسم2339242041035111

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة381.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمحمود جواد زياد نور2340172042288241

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة379.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيكرو ابراهيم احمد خالد2341172041003010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة378.0للبنات العلوم دار ثانويةاحيائيخضر محمد الحميد عبد اسماء2342172042234001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة378.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيفرمان جاسم حيدر حوراء2343232042089029

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة377.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيابراهيم نايف سعد سحر2344312042081095

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة377.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيفرحان حامد احمد حامد2345312041070039

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة377.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيشيخو حسين خلف طالل2346172041348036

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة376.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيرضا يوسف مظفر فادي2347172041351579

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة376.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيعسل ياس شاكر محمود2348142041203203

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة376.0المسائية الراية اعداديةاحيائيعبد علي ادهام صهيب2349192041341073

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة376.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمجيد هللا عبد ثامر ابراهيم2350172041351004

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة375.0للبنين مهد ثانويةاحيائياسماعيل مصطفى شوكت عمر2351172041102030

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة374.0للبنات  مؤتة اعداديةاحيائيعبو حسين عرفات آيات2352172042301005

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة374.0للبنات االمال اعداديةاحيائيعلي محمود علي ضحى2353112042070093

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة374.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيشمام كريم نجاح حيدر2354242041203101

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة374.0للبنين الوطن اعداديةاحيائيهللا عبد هللا وعد ليث محمد2355182041029026

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة373.0للبنات الشرقاط اعداديةاحيائيخلف اسماعيل رعد شهد2356182042163023
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وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة373.0للبنات الزهور اعداديةاحيائينوري سالم مؤيد مريم2357172042290170

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة373.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيحمدي تايه بدر براء2358172042280029

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة373.0للبنين االخوة اعداديةاحيائياحمد محمود محمد يمان2359172041224061

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة372.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيخضر هلوش هللا عبد لهيب2360172041003024

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة372.0للبنين األهلية الملوية ثانويةاحيائيخلف حسن باسم احمد2361182041049001

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة372.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيهايس عالوي محمد خليل2362172041350111

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة372.0للبنين الخصم اعداديةاحيائيصالح احمد غالب احمد2363182041016007

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة372.0للبنات سومر اعداديةاحيائيعوده محمد نواف مريم2364172042314060

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة394.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقيمهدي صالح محمد مثنى الهادي عبد2365172051008064

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة385.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيخليف احمد هللا مال عثمان2366172051351386

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة380.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيالقادر عبد محمد اكرم منار2367172052328008

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة378.0للبنين المعارف اعداديةتطبيقيطعمة سالم داود عمر2368212051005019

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة376.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيشاكر علي عمر يمامه2369172052357257

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة373.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمحمد عبد ياسر احمد2370172051351093

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة372.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيذنون ثامر خالد مقداد2371172051351727

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة369.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيحسن مرعي ناظم هللا سيف2372182051331012

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة366.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيالمجيد عبد طارق حازم ساره2373172052357124

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة366.0للبنين النموذجية النصرتطبيقيعيدان عناد عبد علي2374312051024040

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة366.0للبنات الطالئع اعداديةتطبيقيمحمود رشاد محمد مثنى رسل2375172052294014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة363.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحمدي هالل سعيد يوسف2376172051351779

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة363.0للبنين النيل اعداديةتطبيقيعلي ابراهيم ناصر جالل2377172051027021

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة362.0للبنين خلدون ابن اعداديةتطبيقيخليف الحسن عبد كريم محمد2378142051049023

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة362.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةتطبيقيسفاح عطيه االمير عبد حسين2379292051005023

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة362.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيمحمود خليل بشار هللا عبد2380172051011054

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة362.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيذنون حمدون راشد علي2381172051351408

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة362.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةتطبيقيحمادي جاسم محمد علي2382192051343092

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة361.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيجاسم عزيز نواف محمد2383172051001018

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقييونس فاروق عمر هللا عبد2384172051351365

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيمرعي احمد سعد يوسف2385172051350373

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيشهاب سعدي كوثر الرحمن عبد2386182051029010

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0للبنين الفرات اعداديةتطبيقيهللا عبد رجب عوفي سراج2387202051007007

567 من 77صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةتطبيقيباش حمه صابر محمد ادريس2388202051302014

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيصبحي فيصل ربيع محمد2389182051361021

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيمطر مرضي معد مصطفى2390102051013144

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقياحمد خليل ثامر مصطفى2391172051351679

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيابراهيم المجيد عبد الحميد عبد انس2392202051259034

وتقاناتها البيئة علوم كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيحميدان حسن احمد مصطفى2393242051203173

الحقوق كلية/الموصل جامعة458.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيحسين احمد هللا عبد احمد2394172021351034

الحقوق كلية/الموصل جامعة423.0للبنين البرغلية اعداديةادبيحسن احمد الباري عبد محمد2395172021114043

الحقوق كلية/الموصل جامعة452.0للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيمحمد علي محمد الفقار ذو2396172051124016

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة399.0ايمن-  الخارجيونادبيشاهر عذاب خلف مشعان2397172021400210

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة384.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةادبيسليمان جندي داود فرات2398332021052006

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة367.0للبنين االمين اعداديةادبييحيى الجبار عبد نجدت الجبار عبد2399312021009020

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة366.0للبنات المسائية حمرين ثانويةادبيعلوان ابراهيم هاتف لمى2400312022081036

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة365.0المختلطة االهلية النا ثانويةادبيمحمود صالح محمد مهند2401312021063008

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة363.0الخارجيونادبيخليل احمد سهير سيف2402112021400059

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة361.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيزينل امين محمد حسين زيروان2403202021301012

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة468.0للبنات القوش ثانويةاحيائيمنصور شمعون سمير نيرا2404172042256014

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة429.0للبنين االهلية المستقبل أجيال ثانويةاحيائيحبيب بايز عارف يوان كه2405172041228034

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة412.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيمحل لطيف عمار مريم2406172042237129

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة407.0للبنين األهلية العراق ثانويةاحيائيماجد وليد انمار حكم2407172041013006

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة403.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيجندي اسماعيل جندي زياد2408332041052032

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة397.0للبنات االهلية الفردوس ثانويةاحيائيجادر خضر وليد دالل2409172042320005

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة396.0للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيحسين علي احمد أنس2410212041038002

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة395.0ايسر-  الخارجيوناحيائياحمد سعيد علي حسن2411172041402027

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة394.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيابراهيم طارق مهند سيف2412172041028084

السياسية العلوم كلية/الموصل جامعة408.0للبنين تلكيف  اعداديةتطبيقيموسى امين حازم محمد2413172051084021

التمريض كلية/الموصل جامعة586.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيذنون يحيى رائد عمر2414172041011127

التمريض كلية/الموصل جامعة576.0للبنين االخوة اعداديةاحيائيعباس داود لقمان رحمه2415172042224016

التمريض كلية/الموصل جامعة575.0للبنات العليل حمام ثانويةاحيائيمصطفى خليف سالم االء2416172042238004

التمريض كلية/الموصل جامعة574.0للبنات الفراتين ثانويةاحيائيخلف سلمان اسعد صفية2417172042267046

التمريض كلية/الموصل جامعة572.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيمحمود احمد سفيان سما2418172042294141
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البيطري الطب كلية/الموصل جامعة512.0للبنات القادسية ثانويةاحيائيشيت هللا عبد نجم سفانه2419172042299044

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة493.0ايسر-  الخارجيوناحيائيحسين داؤد عباس علي2420172041402070

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة479.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحمد حمزه عماد طيبه2421242042114181

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الوركاء اعداديةاحيائيناصر حسين سالم جمال2422172041064010

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة453.0للبنات شبك منارة ثانويةاحيائيقنبر ولي صباح مريم2423172042272033

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة441.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحسن سعيد عاصم غفران2424172042288186

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة440.0ايسر-  الخارجيوناحيائياحمد عزيز فواز مصطفى2425172041402107

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة431.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيحسن احمد عدنان عبير2426172042280102

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة430.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيعمر حويز محمد ابراهيم2427202041302018

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة424.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيمحمد عادل راكان صبا2428172042280090

البيطري الطب كلية/الموصل جامعة423.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيعيسى عبيد عواد حسام2429182041036022

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم راكان احمد2430172041017012

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة368.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيحديد احميد صالح سجى2431312042047110

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة367.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائياحمد محمود احمد رفل2432172042357354

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة366.0ايسر-  الخارجياتاحيائيعبدهللا سعدي وعدهللا هاله2433172042403147

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة365.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائييونس صالح الرحمن عبد اهله2434172042371045

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة365.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائياسماعيل خضر يوسف فاطمه2435172042371235

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة362.0للبنين عوينات اعداديةاحيائينويران عماش ذياب هللا عبد2436172041111024

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة362.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيصالل حميد احمد دالل2437172042357256

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة362.0للبنين العراق صدى ثانويةاحيائيمحمود صالح مهدي الودود عبد2438182041035068

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة362.0للبنات  مؤتة اعداديةاحيائيعلي حسين ياسر شهد2439172042301052

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة361.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائييحيى طالب سفيان تيسير2440182042339006

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة361.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيمحمد صالح يوسف مها2441332042070073

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة361.0للبنين الداودي اعداديةاحيائيحواس خميس مشاري الرحمن عبد2442102041029028

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة360.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيمجيد غانم خالد انس2443172041028032

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة360.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائييوسف يونس احمد يوسف2444172041080128

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة360.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيفتحي هاشم عصام اسماء2445172042357076

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة360.0للبنين النيل اعداديةاحيائيحمودي عزيز الرحمن عبد عوف2446172041027065

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة384.0المختلطة المسائية العبير ثانويةتطبيقيمنصور احمد غريب عبدالستار2447172051362014

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة367.0للبنات قرطبة  اعداديةتطبيقيطه توفيق طه مريم2448172052231028

والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة363.0للبنين الشهاب اعداديةتطبيقيحاجم سلطان احسان هللا عبد2449172051143021
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والغابات الزراعة كلية/الموصل جامعة360.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيهللا عبد اسماعيل محمد سعد2450182051340007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة446.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةادبيحبيب جايد ابراهيم محمد2451182021038018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة412.0للبنين الشهاب اعداديةادبيدويش متعب احمد سلطان2452172021143006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة401.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيفدعوس شاحوذ الستار عبد مهند2453192021352042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة400.0للبنين االخوة اعداديةادبيخليل محمد حسن صالح2454172021224007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة399.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيعلي حازم سعد اسالم2455172021351076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة393.0ايسر-  الخارجيونادبيعلي حسين طارق زياد2456172021402052

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة388.0للبنين خشب ابو ثانويةادبيرحيل صبار فرحان احمد2457172021090003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة382.0ايمن-  الخارجيونادبيمحمد محمدشيت ادريس محمد2458172021400178

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة380.0للنازحين المختلطة كبرتو ثانويةادبيابراهيم خليل سعد فطومه2459332022063013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة379.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةادبينصيف مصحب صالح نزار2460212021272139

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة378.0للبنات الفراتين ثانويةادبيجاسم خلف محمد رحمه2461172022267013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0للبنين برطلة اعداديةادبياحمد محمد علي حسين2462172021067009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةادبيفاضل ابراهيم اسماعيل ابراهيم2463172021012001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0للبنات اليمن اعداديةادبيعلي محمود سليمان نور2464172022237031

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0المسائية الخالدية ثانويةادبيحمود محمد قاسم أحمد2465192021346009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0للبنين المسائية الهالل ثانويةادبيعلي جريمخ رياض أيمن2466292021155001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0للبنين المسائية العراق اعداديةادبيطارش كاظم جابر علي2467162021357117

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0ايمن-  الخارجيونادبياحمد حسن سليمان مروان2468172021400207

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيسلمان داود ثامر محمد2469212021001050

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0الخارجيونادبيمنيف حواس بشار ياسر2470102021400167

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيسمير صالح خليل حسام2471192021350041

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0ايسر-  الخارجيونادبياحمد يوسف عبدالقادر مؤمن2472172021402117

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنين الخلفاء ثانويةادبيصالح محمد عبدالرحمن عثمان2473192021036032

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة363.0للبنين خشب ابو ثانويةادبيخفيف حضيري حماد احمد2474172021090001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0خارجياتادبيعلي محمد جاسم رنين2475192022401039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة362.0المختلطة المسائية العبير ثانويةادبينجم سائر محمد الرحمن عبد2476172021362017

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة361.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيعلي احمد علي محمد2477182021350120

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة361.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيمحمد جاسم عايد العزيز عبد2478182021091004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةادبيفرحان ظاهر محمد ياسر2479192021072016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة360.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيمحمد جاسم صباح ليث2480182021091012
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيصالح موسى سعيد فارس2481172021366076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة360.0للبنات البتول اعداديةادبيذياب عبدعلي عبدالوهاب غفران2482112022072082

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة439.1المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيسعيد اوصمان حسن داليا2483172042367008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة438.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيخلف سوسو برجس سندس2484172042348039

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحسين علي سالم علي2485172041351489

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة425.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيوريد حسن علي نور2486172042232149

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة424.0للبنين برطلة اعداديةاحيائيعباس خضر ابراهيم محمد2487172041067056

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة410.0للبنين الجزيرة اعداديةاحيائيحسن تقي عدنان حسين2488172041121015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة405.0للبنين شبك منارة ثانويةاحيائيرضا أحمد حيدر حسين2489172041068015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة401.0للبنات سيوان ثانويةاحيائيصالح الدين صالح لؤي شهد2490312042038034

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة399.0للبنات االهلية الباشا ثانويةاحيائييوسف احمد خالد رغد2491172042323006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة399.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيشفان جردو سيدو نائف2492332041056084

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة399.0للبنين الصديق اعداديةاحيائياحمد شهاب عمار ياسر2493172041028219

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة397.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائيمحمود عاصي جاسم ايمان2494202042124034

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة396.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيالقادر عبد سهيل هيثم نبهان2495172041351860

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة395.0للبنات اجنادين اعداديةاحيائيخلف محل رافع جواهر2496102042120027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة395.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةاحيائيعزيز محمد ظافر مصطفى2497172041157016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة395.0للبنين االمين أعداديةاحيائيعبد اشكر صالح عيسى2498172041019025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة395.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةاحيائياجل ميرعزيز ميكائيل بيوار2499202041362006

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة394.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيالرزاق عبد االله عبد احمد الباسط عبد2500172041351355

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة393.0للبنين النموذجية النصراحيائيشيت الغني عبد منهل مؤمن2501312041024141

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة393.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيغانو كنعان ميرزا احالم2502332042052001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة390.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيذنون سليمان محمد طيبة2503172042289109

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة390.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيحسين حامد موسى شهد2504262042083059

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة390.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد هللا عبد رعد مهند2505172041008414

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة389.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيصالح محمد مصطفى فرحان نجالء2506332042040117

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة388.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيخلف علي حسين مصطفى2507172041351794

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة388.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحسن حيدر ماهر حسن2508172041351220

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة386.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيسليمان داود هاني صقر2509172041351330

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة385.0ايمن-  الخارجيوناحيائيحسين كجوج خديدة سليمان2510172041400066

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة384.0المسائية الراية اعداديةاحيائيخلف زيدان جمعه نورس2511192041341199
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة384.0كردية دراسة- للبنات استيره ثانويةاحيائيمحي الدين نصر لطيف شيماء2512202042335042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة383.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيهللا عبد جمال نشوان مؤمن2513172041364059

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة382.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيالرحمن عبد طاهر محمد نشوان ريم2514332042038010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة382.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائياحمد علي غازي كرم2515172041020083

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة381.0للبنين القبة ثانويةاحيائيعلي فاضل علي محمد احمد2516172041081003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة379.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيكريم نادر كمال هازه2517202042344188

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة379.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد محمود احمد ليث2518172041008293

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة379.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيحمد كنوش سليمان بلسم2519182042140004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة378.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيمحمود اسماعيل رعد سدره2520172042231183

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة377.0للبنين االمجاد اعداديةاحيائيحسين عطيه ابراهيم رفعت محمد2521172041026120

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة376.0المختلطة المسائية سنوني ثانويةاحيائيخلف عمر عيدو تركي2522172041368005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة376.0للبنات االهلية الباشا ثانويةاحيائيعلي محمد سعيد محمد مزاحم عائشه2523172042323009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة376.0للبنين العلوم ثانويةاحيائيكاطع عباس احمد مصطفى2524132041052019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيجيان حسن فالح صباح2525332041056055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيفرحان علي محمود مالك2526182042172047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة374.0كردية دراسة للبنات شيرين اعداديةاحيائينوري محمد نوزاد شونم2527202042355055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة374.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيعلي محمود هللا عبد احمد2528202041259036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة374.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيمشعان فهد نايف هللا عبد2529332041001068

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة374.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيحسين جندي بركات حسين2530172041367009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0للبنين األهلية التفوق اعداديةاحيائيالكريم عبد هللا سعد أيمن محمد2531102041043058

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيهللا عبد هاشم نجاح مهدي2532212041272292

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0للبنين االهلية الفراتين ثانويةاحيائيعلي صالح طالل يزن2533172041227013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيحسين هللا عبد حسين رسل2534202042261005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيذنون طاهر محمد محمود طاهر محمد2535172041011157

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيالهادي عبد ناظم عزام سمير2536272041154076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيالدين محي جبار امين كارزان2537202041303135

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيذنون رجب باسل منار2538172042274077

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0ايمن-  الخارجياتاحيائيجاسم عباس حبيب ندى2539172042401076

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0للبنين خلدون ابن ثانويةاحيائيمصطفى ابراهيم مصطفى علي2540182041009042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائياحمد هللا عبد جمعة وفاء2541172042277105

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيرؤوف أحمد شهاب خديجه2542172042357233
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحسين جبر هللا عبد هديل2543252042170685

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةاحيائيابراهيم رسول سالم محمد2544122041205059

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنات االهلية التميز ثانويةاحيائيالحكيم عبد النافع عبد ضاري ندى2545172042329016

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنين الخالص اعداديةاحيائياحمد مقبل رائد موسى2546212041002163

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنين الخصم اعداديةاحيائيموسى خالد احمد خالد2547182041016025

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيحسن حسين فاضل رؤيا2548202042160040

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائينايف مشعل عيدان عمر2549172041351546

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنات الفراتين ثانويةاحيائيخلف حمد عبد صفا2550172042267045

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيمراد حجي حسن ناجي2551172041348064

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنين النموذجية النصراحيائيقاسم عثمان محمد هللا فضل2552312041024126

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةاحيائيهللا عبد محمد ساالر شيالن2553202042364018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيحسن محمد عدنان اسراء2554202042250003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنين االمجاد اعداديةاحيائيخضر شيت محمد فارس محمد2555172041026134

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنين العوام بن الزبير اعداديةاحيائيحبيب لبن حميد محمد2556182041070040

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيالرحمن عبد حازم الرحمن عبد يوسف2557172041028226

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسين محمد سمير زهراء2558172042357402

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيعلي محمد اصغر علي محمد ياسر2559172041350411

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنين الضلوعية اعداديةاحيائيالجبار عبد فيصل خالد عمار2560182041005026

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةاحيائينور محمد هللا عبد عرفان محمد2561202041311057

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاحيائيداود خيري سمير داود2562192041347020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين االمين اعداديةاحيائيحمد جواد محمد هللا عبد2563182041014015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاحيائيجاسم محمد علي القادر عبد2564192041041028

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيحسين نوري محمد عمر2565212041005114

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0المختلطة المسائية الجرناف ثانويةاحيائيعظيم حمد اكرم ابراهيم2566182041329001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنات العبور ثانويةاحيائيمهنا صالح مهيدي لطفيه2567192042223009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيعبودي احمد محمد والء2568172042300079

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين الوركاء اعداديةاحيائيسلطان فتحي هللا عبد علي2569172041064036

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0ايسر-  الخارجيوناحيائيشعبان محمد عبدالكريم احمد2570172041402009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيجاسم حسن فالح امير2571232041019024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةاحيائيمرزه مرزه وليد أيه2572332042062002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةاحيائيظاهر جاسم هاشم نصيف2573182041141098
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين النموذجية التحرير ثانويةاحيائيعلي عجمي احمد هاشم2574322041010082

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيحسن تقي عدنان ايمن2575172041353018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةاحيائيمصطفى امين محمد قارمان عمر2576202041305019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنين المسائية جيا ثانويةاحيائييونس محمد فارس منتصر محمد2577322041060065

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيخضر محمود باسم سجى2578172042231179

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائيصالح فرحان رعد مصطفى2579212041043042

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنات الكفاح اعداديةاحيائيياسين محمود الكريم عبد ايه2580172042283021

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0ايسر-  الخارجياتاحيائيعزيز كامل ناظم نادية2581172042403130

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةاحيائيمحمود حسين احمد النور عبد2582202041255019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0المختلطة السهول ثانويةاحيائيحسن مهدي عدنان حسن2583212041209005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيخدري محمود طارق عيسى2584181941036049

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنات نفيسة السيدة ثانويةاحيائيهويدي عبدهللا غانم ندى2585182042165023

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة427.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيالياس فاضل نقي علي فاطمه2586171942252078

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيدايم حميد خليل محمد2587242041203274

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيكاظم حسن علي دعاء2588202042139040

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيحربي عبد طارق الوهاب عبد2589312041070102

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيشهاب احمد رزاق ساره2590262042083052

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيهللا جار صالح انور مصطفى2591242041203324

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحسين سالم محمد حسن2592172041351221

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنين اربيل ثانويةاحيائيصبري فنجان محمد ياسر2593312041012027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنات طوز اعداديةاحيائيبكتاش عباس عقيل حوراء2594182042181015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0المختلطة المسائية البوجواري ثانويةاحيائيخلف محمد جاسم الرحمن عبد2595182041330007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنات الخيام ثانويةاحيائيعباس احمد هللا عبد دعاء2596182042212002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيمحمود الرزاق عبد حسن شهد2597172042235092

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيحجي حسن اسماعيل علي2598332041051066

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيمحمد حسن محمد غفران2599172042371227

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةاحيائيخلف حسين غرب محمد2600202041255031

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيخليل محمود مهند رحمة2601172042277040

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين االهلية العلمية النخبة ثانويةاحيائيواوي حسن ماجد ياسر2602242041251103

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبادي كاظم جبار مرتضى2603232041251435

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0المختلطة االسكندرونة ثانويةاحيائيصالح فاضل محمد خطاب2604202041200004
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيدخيل صالل امنيس صالل2605172041350164

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائياحمد حسن مزعل زينب2606172042367013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيناصر ابراهيم محسن عائشه2607172042357612

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيمحمود شكور قانع ئاراس2608202041377001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين ربيعة اعداديةاحيائيمطر سحاب عيفان دواس2609172041112013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين الثانية العراق ثانويةاحيائيعمر حسن سليمان جمال2610172041149011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين التعاون ثانويةاحيائيعلوان مكي رعد رمضان2611182041111003

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنات القوش ثانويةاحيائيحمد عيسى سيفدين بيداء2612172042256002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين المسائية جيا ثانويةاحيائيكاظم هللا عبد رعد احمد2613322041060004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة363.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيامين محمد رشيد فصيح مصطفى2614172041028205

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة363.0للبنين العوالي الرماح ثانويةاحيائيحسن محمود نزال سعدون2615182041058014

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة363.0للبنين زمار اعداديةاحيائيحبيب ذنون خلف ماهر2616172041103058

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة363.0للبنات الحجرات اعداديةاحيائيمحمد عدنان عقيل فاطمه2617212042109074

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة363.0للبنات االيالف ثانويةاحيائيعيسى الرزاق عبد مظفر منار2618102042104013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة363.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاحيائيصميط احمد هللا عبد احمد2619192041011011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة413.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقيفتوحي ابراهيم منير مريم2620332052038007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة392.0للبنين االهلية القمة ثانويةتطبيقيعبدهللا ناظم رياض اشرف2621172051054004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة389.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيالواحد عبد السالم عبد ادهام غيث2622172051351488

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة387.0للبنين االهلية القادة ثانويةتطبيقيخليل توفيق ربيع الدين نور2623172051199011

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة382.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقيهللا عبد محمد نبيل ندى2624172052321015

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة381.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقياحمد نجيب فتحي هللا عبد2625172051351366

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة380.0للبنين االهلية الفراتين ثانويةتطبيقيمحمد جاسم عمار مصطفى2626172051227012

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة379.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيهللا عبد نجم محمد ابراهيم2627172051028004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة378.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةتطبيقيعبد نصيف ابراهيم عمار2628182051144009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة377.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيخليل شاكر محمد معن هللا عبد2629172051028061

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة377.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةتطبيقيشاكر رفعت مهنا يوسف2630332051001053

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة375.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيخليل سليمان ادريس محمد2631182051029018

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيحسين جواد بدر محمد2632182051361020

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيشضيف شجاع هيالن صفاء2633182051361013

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيعواد ابراهيم خالد أبراهيم2634182051089001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة373.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيعلي هللا خير مخلص احمد2635182051343005
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واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0للبنين آشور ثانويةتطبيقيبردي جديع عادل محمد2636182051081019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيعبد سالم سعد محمد2637182051331024

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة372.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيخطاب فيصل اسعد محمد2638172051011083

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيعلي ابراهيم محمد همام2639172051028132

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيقدوري صالح مجيد همام2640182051003027

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة371.0للبنين اشور قلعة ثانويةتطبيقيمصلح عمر سالم رامي2641182051103007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيطه غدير جودت علي2642172051011067

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيحاجي حسين رباح سعد2643182051351005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةتطبيقيالجبار عبد الفتاح عبد اياد محمد2644172051020060

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة370.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةتطبيقيحسن محمد عثمان روشنا2645202052345022

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنات االهلية االوائل ثانويةتطبيقييحيى موفق يحيى هاجر2646172052268005

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة369.0للبنين البخاري اعداديةتطبيقيعواد رمضان بهاء ايمن2647192051106009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين الحقالنية اعداديةتطبيقيشبيب جزه مناور قاسم2648192051020069

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيمولود احمد الواحد عبد هند2649172052357248

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0المختلطة بابل ثانويةتطبيقيالمهدي عبد اسماعيل سعيد حسين2650222051259004

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0للبنين النهرين ثانويةتطبيقيخضر احمد جاسم احمد2651182051067002

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة368.0المسائية بيجي ثانويةتطبيقيجاسم صبار ادريس عطاف2652182051332055

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقيهللا عبد الرزاق عبد رافع ساره2653172052321007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة367.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيناصر ثامر ناصر محمد2654172051028107

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنين طوز اعداديةتطبيقيهللا عبد محمد ليث اجدر2655182051037001

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0للبنات االثير ابن اعداديةتطبيقيمحمود خالد احمد جواهر2656172052274009

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة366.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيروضان عثمان طه علي2657182051361019

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةتطبيقيداود حبيب شالل انس2658212051278008

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنين االمين اعداديةتطبيقياحمد عطيه محمد عمر2659312051009048

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنين المركزية الغدير اعداديةتطبيقيسهر محمد الرحمن عبد علي2660292051025047

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيمولود كريم هاوري محمد2661202051304095

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة365.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيقادر عزيز زياد الحسن2662172051023010

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيبالل محمود الجبار عبد مصعب2663172051366147

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0المختلطة المهند ثانويةتطبيقيمحمد حامد محمد سلوان2664182051319007

واالقتصاد االدارة كلية/الموصل جامعة364.0المختلطة النهروان ثانويةتطبيقيعبيد عوده حامد يوسف2665192051304027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة525.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيابراهيم خليل عبد ازهار2666172042290012
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة521.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائياحمد شاكر مظهر حسين2667172041351236

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة517.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيحسين حامد محمد زينب2668172042231156

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة514.0ايسر-  الخارجيوناحيائيعبوش علي حسن علي2669172041402068

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين الغربية االعداديةاحيائياحمد ابراهيم اللطيف عبد حميد2670172041007057

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيمحمد يوسف شامل زينب2671172042289078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة505.0ايسر-  الخارجياتاحيائيحمود محمد إبراهيم هالت2672172042403154

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة502.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيياسين جميل عماد راما2673172042251053

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة497.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيفتحي احمد شهاب دنيا2674172042235045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيعباوي حسن غازي عمر2675172041364051

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة496.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسلطان جميل فوزي زهراء2676172042357409

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة495.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيهللا عبد اسماعيل ياسين القادر عبد2677172041080059

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة494.0للبنين فايدة ثانويةاحيائياحمد يونس احمد السالم عبد2678172041098023

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة489.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيامين حامد موفق ايه2679172042357167

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة479.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيمراد قاسم داود سامان2680332041051046

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة477.0ايسر-  الخارجيوناحيائيسامي محمد فائق محمد2681172041402099

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين برطلة اعداديةاحيائيخليل جميل هللا فتح عباس2682172041067034

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيخضر حميد الرحمن عبد نور2683172042286255

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة466.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيمخلف صالح موسى رحمه2684172042362027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيصالح خلف محمد فرحان2685172041008284

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات القادسية ثانويةاحيائيمحمد محمود ابراهيم هدى2686172042299078

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعبوش احمد محمد حنان2687172042371088

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيعلي حسين فاضل سراب2688172042357507

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة461.0للبنات اشبيلية اعداديةاحيائيجعيف مصطفى محمد اسراء2689172042297012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة459.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيحامد الرزاق عبد نجم هللا عبد2690172041017114

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة459.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيعمر مصطفى طاهر حسين2691332041070019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيحمزة رضا ادريس حسين2692172041124041

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيرجب مصطفى غانم عواطف2693172042280103

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين تلعفر اعداديةاحيائيخضر الرحمن عبد هللا عبد مصطفى2694172041118071

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة454.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيحاجي خضر فتحي مصطفى2695332041070091

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةاحيائيحديد محمد موفق محمد2696182041038027

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة451.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيحمزة جميل محمد علي يوسف2697332041051110
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة451.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيتوبال ابراهيم جردو صونيا2698172042348048

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة451.0للبنات الكفاح اعداديةاحيائيحميد جبر هيثم زينة2699172042283051

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة450.0ايسر-  الخارجيوناحيائيحسين خلف صباح كهالن2700172041402086

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة448.0ايمن-  الخارجياتاحيائياعبيد ابراهيم حسن هند2701172042401088

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة504.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيحسن حامد حسن اسراء2702172052290003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة498.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيمحمد محمود لقمان الحميد عبد2703172051350155

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة466.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيجديع علي طامي صالح2704172051400026

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة460.0للبنات  مؤتة اعداديةتطبيقيحجي حسين خالد فاطمه2705172052301036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة460.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيمحمد رجب فاضل رؤى2706172052403019

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنات اليمن اعداديةتطبيقيحسين علي مهند هاله2707172052237042

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة456.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمراد حسين خالد وليد2708172051351761

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقيعبدهللا احمد يونس صفا2709172052371045

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنين الرشيدية اعداديةتطبيقيمحمود حسن محمد خضير2710172051080016

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة439.0للبنات األهلية المعرفة دار ثانويةتطبيقيذنون فاضل بسام رحمه2711172052262004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة421.0للبنات اليمن اعداديةتطبيقيالدين عز زهير نبيل اماني2712172052237005

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة419.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةتطبيقييوسف عدنان اسامة طه2713172051020036

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة419.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقياحمد سالم بشار زكريا2714172051024010

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة418.0للبنين المسائية زرارة ثانويةتطبيقيالساده عبد عزال رشيد غزوان2715272051152052

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة413.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحامد صديق السالم عبد محمد2716172051351596

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة410.0للبنين المقدس الحشد اعداديةتطبيقيفاضل حيدر جاسب عصام2717162051136012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة404.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيفتاح طه مظفر ايه2718172052357044

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة400.0للبنات حمص اعداديةتطبيقيمحمود هللا سعد ماهر ايمان2719172052302004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة398.0للبنين سيوان ثانويةتطبيقياحمد مردان اردان يوسف2720312051003029

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة395.0للبنين السالم ثانويةتطبيقيفياض كامل باسم سجاد2721282051005021

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة391.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةتطبيقيجرجيس جليل جاسم رحاب2722172052232008

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة391.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيمطلك قاسم ابراهيم محمد2723172051002017

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة390.0للبنات الكفاح اعداديةتطبيقياحمد محمد الستار عبد شهد2724172052283004

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة389.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيهللا عبد كاظم جواد سجاد2725222051013030

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة389.0للبنات بعشيقة اعداديةتطبيقياسحق داود فرج نور2726172052244023

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة389.0للبنين الدولة سيف ثانويةتطبيقيسلمان محمد قاسم هللا عبد2727182051088006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة389.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيسعيد محمد هللا عطا احمد زيد2728172051350118
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الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة389.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيعمر محمد الرحمن عبد وجدان2729182052340006

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة387.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيخلوصي راشد رمزي مصطفى2730102051014087

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة386.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعليوي حسين موفق الرحمن عبد2731172051351326

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة385.0للبنين الجواهري اعداديةتطبيقيكرتاوي محمد صالح ابراهيم2732202051015003

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة385.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقياسماعيل مهدي خزعل احمد2733172051350014

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة384.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقياحمد شهاب خالد زيد2734172051351239

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيزغير كوان فهد هللا عبد2735312051009035

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمحمد حسن وليد محمد2736172051351652

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنين العوالي الرماح ثانويةتطبيقيصالح محمد حسام وسام2737182051058012

الصرفة للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنين االمين الصادق اعداديةتطبيقيقمبر محمد حسن فالح2738172051178031

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة508.0ايمن-  الخارجياتادبيحسين صالح محمد سجى2739172022401064

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة465.0للبنين الشهاب اعداديةادبيمخلف علي عبد علي2740172021143011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة462.0ايمن-  الخارجيونادبيمحمد عبد منذر محمد2741172021400202

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة458.0للبنين الزهور اعداديةادبيسعيد محمود باسل محمود2742172021015037

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة436.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةادبيسلطان ابراهيم هللا عبد حسين2743172021358007

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة435.0للبنات زينب اعداديةادبيهللا سعد غانم هيثم بان2744172022285004

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة433.0ايمن-  الخارجيونادبيكجوج خديده شمو كمال2745172021400167

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة426.0ايسر-  الخارجيونادبيفنش محمد جاسم هشام2746172021402172

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة415.0للبنين سفني عين اعداديةادبيفتحي شاكر عادل محمد2747172021101006

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة412.0للبنين االعتماد اعداديةادبيعزيز كريم هللا عبد عزيز2748292021010078

|ادبيهزاع عزاوي صبار عجيل2749182021341020 االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة408.0الختلطة المسائية الحارث ثانوية

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة404.0للبنين الوركاء اعداديةادبيموسى مهدي محمود حسين2750172021064011

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة403.0للنازحين/   للبنين  زاخو ثانويةادبيمحمود سعدون محمد جعفر2751332021008005

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة402.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيهللا عبد احمد مؤيد أية2752172022357008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة399.0ايسر-  الخارجيونادبيحسن محمود محمد فارس2753172021402108

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة399.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةادبيقولو سيدو خالد ماهر2754332021070014

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة392.0للبنات  مؤتة اعداديةادبيقاسم هللا عبد ياسر علياء2755172022301023

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة391.0ايمن-  الخارجياتادبيخضر ذنون محمد الحان2756172022401010

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة389.0ايمن-  الخارجيونادبيدخيل حسين جواد محمد2757172021400182

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة388.0ايمن-  الخارجيونادبيابراهيم فتحي عطاهللا فؤاد2758172021400157

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة543.0للبنات المربد اعداديةاحيائيمحمود هاشم عماد نور2759172042291087
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االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة518.0للبنات زينب اعداديةاحيائيسعيد محمد صالح طيبه2760172042285093

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة512.0للبنين حمد السيد اعداديةاحيائيعطية محمد احمد محمد2761172041075008

االنسانية للعلوم التربية كلية/الموصل جامعة509.0للبنات زينب اعداديةاحيائيعلي باقر كاظم خديجة2762172042285035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة412.0ايسر-  الخارجياتادبيسعيد خليل زياد ريم2763172022403076

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة400.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيذنون علي محفوظ اميرة2764172022357040

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة393.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةادبياحمد قاسم خليل هناء2765332022051013

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة373.0ايمن-  الخارجياتادبيمحمد عفر محمد يقين2766172022401113

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة370.0ايسر-  الخارجياتادبياحمد محمود حازم نور2767172022403165

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة367.0ايسر-  الخارجياتادبياحمد محمدصالح قاسم اسراء2768172022403007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة367.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةادبيمحمد جاسم هللا وعد رفل2769172022293012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة365.0للبنات المسائية المعارف ثانويةادبيعمير عزيز ثامر اركان2770172022371005

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة363.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةادبيمحمد حسين صالح شيماء2771182022340014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة362.0ايسر-  الخارجياتادبيهللا عبد احمد محمد هند2772172022403181

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة475.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيخلف احمد حسين اماني2773172042357108

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة468.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيعلي الرحمن عبد علي بشائر2774312042081029

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة463.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائياسعد هدو نواف ضحى2775172042280095

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة454.0للبنات شبك منارة ثانويةاحيائيرضا نوري عالن صبا2776172042272021

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنات العليل حمام ثانويةاحيائيعباس احمد محمود ايالف2777172042238009

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات االله عبد نجوى الشهيدة عداديةاحيائيالقادر عبد سليمان ثائر رؤى2778172042292014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة441.0للبنات العلوم دار ثانويةاحيائيقاسم محمد عمار يسرى2779172042234022

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةاحيائييونس طه صالح مفاز2780172042305050

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة421.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسلطان صالح محمود رحمه2781172042357331

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة414.7للبنات االهلية الفردوس ثانويةاحيائياحمد موفق معن مريم2782172042320012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة413.0للبنات زينب اعداديةاحيائيغزال العزيز عبد مصطفى فاطمه2783172042285108

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة411.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيسوري حسن ثائر اشكان2784172042245007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة411.0للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائيقاسم اسماعيل صادق نور2785172042241077

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة411.0للبنين الثانية العراق ثانويةاحيائيعلي حجي رفو دالل2786172042149010

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة409.0للبنين واعي تل ثانويةاحيائيحميد فتحي احمد كوثر2787172042034012

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة408.0للبنات الموفقية ثانويةاحيائيسليمان عابد نوفل امينه2788172042269006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة407.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيمحمد يونس علي تبارك2789172042237034

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة406.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائياحمد سعدو سليمان سليمة2790332042056046
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة405.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيكتي عيدو حجي نجاة2791172042245059

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة405.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيمحمد يونس ذنون عاصمه2792172042290140

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة404.0للبنات تلكيف ثانويةاحيائيحميد هللا وعد سلوان رسل2793172042254027

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة403.0للبنين واعي تل ثانويةاحيائيحويجه عمر محمد هدى2794172042034014

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة402.0للبنات األهلية المعرفة دار ثانويةاحيائيمحمد جابر قاسم غفران2795172042262074

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة401.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيهللا فيض حسين فائق سولين2796332042040062

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة400.0للبنات الموفقية ثانويةاحيائيحسن عوني احمد غسق2797172042269043

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة399.0للبنات االثير ابن اعداديةاحيائيالجبار عبد هللا عبد ميسر غسق2798172042274066

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة399.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيغائب ابراهيم عماد ندى2799172042252111

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة397.0للبنين االخوة اعداديةاحيائيالقادر عبد حسين وعد رحمه2800172042224017

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة397.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةاحيائيحسين دريج حسن فاطمه2801322042066046

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة396.0ايمن-  الخارجياتاحيائيشيت اخليف محمد فرح2802172042401061

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة395.0ايمن-  الخارجياتاحيائيمحمد ادريس سعد هبة2803172042401084

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة394.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحمد ضائع نزار ميساء2804172042357755

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة394.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيأحمد حميد وليد ساره2805172042371174

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة393.0للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائيعبود ابراهيم محمد ريم2806172042268037

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة393.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائينجرس طاهر محمد صابر واجده2807172042353080

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة391.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيعلي حسين محمد ايه2808312042081026

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة391.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيمحمود العزيز عبد محمود مريم2809172042316049

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة391.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةاحيائيالياس درويش خلف نوره2810332042060041

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة390.0للبنات شايسته ثانويةاحيائييونس ذنون ازاد أمنة2811312042039001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة390.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيخليل كمال رعد امنة2812172042304004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة388.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيرشو داود مراد هيام2813172042348078

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة386.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيطه سالم عمر سبأ2814172042273048

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة385.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيهادي عادل نشوان هبه2815172042371296

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة385.0للبنات الثورة ثانويةاحيائيهيتو احمد هيثم انسام2816172042279007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة385.0للبنات بازوايا ثانويةاحيائيطالب حميد هللا عبد حوراء2817172042303006

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة384.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيهادي صالح احمد داليا2818172042286071

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة383.0للبنات غزة اعداديةاحيائيعباس رضا حسن رباب2819272042057063

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة383.0للبنين المسائية العياضية ثانويةاحيائيعباس سعيد بشير دعاء2820172042361002

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة383.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيعلي حسن عامر صابرين2821172042235097
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة383.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيابراهيم صالح محمد امين محمد هبه2822172042251160

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة383.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيخضر احمد هللا عبد ضفاف2823172042357603

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيمحمد هللا مال ماهر مروه2824172042286216

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنات االبري بنت شهدة ثانويةاحيائييونس فالح مروان زينة2825172042293022

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة381.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيعلي محمد جاسم فاطمه2826172042244075

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة379.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيصالح عطيه صالح ايمان2827172042357150

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة378.0للبنات االهلية الشرقية دار ثانويةاحيائيحمودي صالح محمد نشوان شيماء2828172042327020

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة377.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيعبدي مامد عماد نور2829172042245063

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة377.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيخطاب نافع خالد نور2830172042237149

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة376.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيخلف احمد محمد مها2831172042357749

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة376.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائيرضا احمد ياسين فاطمه2832172042249078

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة376.0للبنات الكفاح اعداديةاحيائيحسين حمدون ياسر نادين2833172042283079

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة376.0للبنات اصفية ثانويةاحيائيخضير محمد ادريس علياء2834172042337007

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة375.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائيغضيب عصفور عبدالرحمن اية2835182042186008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة374.0للبنات الثورة ثانويةاحيائيناصر الكريم عبد فواز ريام2836172042279023

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة373.0للبنات القادسية ثانويةاحيائيعلي حسين احمد زينب2837172042299037

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة407.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيحسين شاهين فارس فاطمه2838172052357177

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة406.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيتركي كامل احمد هبه2839172052403055

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة401.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيمحمد جعفر غازي فاطمه2840172052357176

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة393.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيجرجيس ادريس خالد فرح2841172052290042

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة383.0للبنات التحرير اعداديةتطبيقيذنون هللا عبد احمد اسراء2842172052296001

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة377.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيحسن الياس اسماعيل االء2843172052357025

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة376.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيمحمد محمود علي مياده2844172052357212

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة366.0للبنات سيوان ثانويةتطبيقيخليفه اللطيف عبد رعد شوك2845312052038016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة366.0للبنات قرطبة  اعداديةتطبيقييوسف الحق عبد جمال نعم2846172052231032

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة365.0للبنات جوارجرا ثانويةتطبيقيجاسم ناجي مزهر رهف2847312052031004

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة363.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيخليل فيصل ليث عائشه2848172052288035

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة362.0للبنين المنار اعداديةتطبيقيمحمد عبد الحسين عبد خديجه2849222052095016

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة362.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقيعلي صالح طاهر امنة2850202052282008

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة362.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيمحمد احمد برجس سجى2851172052403033

للبنات التربية كلية/الموصل جامعة362.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةتطبيقيحميد جاسم خالد غفران2852202052144015
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للبنات التربية كلية/الموصل جامعة361.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةتطبيقيغيدان كامل جمال حوراء2853232052140005

اآلداب كلية/الموصل جامعة453.0ايمن-  الخارجيونادبيحسين سعيد عبدالهادي اسامه2854172021400027

اآلداب كلية/الموصل جامعة442.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةادبيعزيز الوهاب عبد محمد صفا2855332022041016

اآلداب كلية/الموصل جامعة400.0للبنين الزهور اعداديةادبياسماعيل خليل السالم عبد هللا عبد2856172021015019

اآلداب كلية/الموصل جامعة398.0للبنات الفراتين ثانويةادبيخلف سالم علي سجى2857172022267019

اآلداب كلية/الموصل جامعة389.0للبنين المستقبل اعداديةادبيموسى احمد شامل احمد2858172021024003

اآلداب كلية/الموصل جامعة386.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةادبيعنتر بيرموس احمد ايمان2859332022041005

اآلداب كلية/الموصل جامعة382.0ايسر-  الخارجياتادبيمحمد محمود وعدهللا انسام2860172022403025

اآلداب كلية/الموصل جامعة376.0للبنين البرغلية اعداديةادبياحمد محمد ثامر سند2861172021114016

اآلداب كلية/الموصل جامعة371.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيالسيد عبد مفتاح توفيق ابراهيم2862162021371004

اآلداب كلية/الموصل جامعة369.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيهللا مال هللا جار الدين تاج حسن2863172021351129

اآلداب كلية/الموصل جامعة368.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةادبيصالح محمد اسماعيل سعيد ضحى2864332022041017

اآلداب كلية/الموصل جامعة364.0للبنين االخوة اعداديةادبيابراهيم هادي فائز مصطفى2865172021224019

اآلداب كلية/الموصل جامعة363.0للبنات المسائية المعارف ثانويةادبيسليمان بكر علي اسراء2866172022371006

اآلداب كلية/الموصل جامعة362.0ايمن-  الخارجياتادبيداؤد احمد صدام غازية2867172022401074

اآلداب كلية/الموصل جامعة360.0للبنات المسائية المعارف ثانويةادبيهللا عبد نجم عيدان فاطمه2868172022371058

اآلداب كلية/الموصل جامعة499.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائياحمد الحليم عبد الدين حسام روان2869172042294093

اآلداب كلية/الموصل جامعة497.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعلي صالح فتحي غاده2870172042371221

اآلداب كلية/الموصل جامعة486.0للبنين الخصم اعداديةاحيائيالجادر عبد ظاهر هللا عبد فؤاد2871182041016078

اآلداب كلية/الموصل جامعة464.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيحاجي كجل هادي دلور2872332041056030

اآلداب كلية/الموصل جامعة460.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيخلف جاسم احمد تبارك2873312042081032

اآلداب كلية/الموصل جامعة445.0ايسر-  الخارجياتاحيائيكاظم حسين محمد زهراء2874172042403073

اآلداب كلية/الموصل جامعة442.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيخورشيد اكبر علي اصغر ساره2875202042140036

اآلداب كلية/الموصل جامعة409.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقياحمد الجبار عبد الدين عالء الملك عبد2876172051023043

اآلداب كلية/الموصل جامعة383.0للبنين االهلية القمة ثانويةتطبيقيمحمود حمدون وعد يزن2877172051054018

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة404.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيمحمد الخالق عبد غدير زينب2878332042038014

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة402.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائياحمد ابراهيم محمود مهند2879172041351852

والمعلومات المكتبات قسم/اآلداب كلية/الموصل جامعة393.0للبنات الرواسي ثانويةاحيائيالرزاق عبد احمد الحليم عبد زينب2880212042177026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة486.0ايمن-  الخارجياتادبيقلي عرب امين نور2881172022401100

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة455.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبياحمد هللا عبد نجم محمود2882172021350198

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة453.0للبنين المركزية االعداديةادبيعلي حسن احمد ايمن2883172021002001
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة439.0ايمن-  الخارجيونادبيكردي حسن فتحي محمد2884172021400197

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة425.0للبنات الكفاح اعداديةادبيابراهيم عجاج عدنان زهراء2885172022283011

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة423.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيمحمد جاسم صالح زياد2886172021351176

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة419.0ايمن-  الخارجياتادبيمراد جردو حميد أمينه2887172022401001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة412.0للبنين خشب ابو ثانويةادبيحسن عبيد داود هللا عبد2888172021090007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة387.0ايسر-  الخارجيونادبياحمد شهاب احمد محمد2889172021402121

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة387.0ايسر-  الخارجياتادبياحمد خضير سالم رغد2890172022403067

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة387.0للبنين زمار اعداديةادبيخلو كردوش عايد ياسر2891172021103029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنين حنيفة أبي اعداديةادبيصالح خلف وعد نبيل2892172021016031

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة382.0للبنين االخوة اعداديةادبيمصطفى فتحي هللا عبد ياسر2893172021224022

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة381.0للبنات قرطبة  اعداديةادبيخليل شكر ليث مالك2894172022231035

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة381.0للبنات الفاو اعداديةادبيالباقي عبد ابراهيم رفعت محمد ياسمين2895172022235046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة380.0الخارجيونادبيابراهيم جميل محمد احمد2896152021400014

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة378.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيالباقي عبد محمد رائد تقى2897172022357069

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة377.0للبنين المسائية الهدى ثانويةادبيشرقي عبد شالل احمد2898192021337016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة376.0ايمن-  الخارجياتادبيسلمان محمد سلمان سوزان2899172022401068

|ادبيفرج شالش محمد سند2900182021341015 األساسية التربية كلية/الموصل جامعة374.0الختلطة المسائية الحارث ثانوية

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة373.0ايمن-  الخارجيونادبيرجب احمد عيدان مصطفى2901172021400216

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة372.0ايمن-  الخارجيونادبيخلف شريدة حماد عبدالقادر2902172021400122

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة372.0ايسر-  الخارجيونادبيخليفة خلف ماجد عبدالرحمن2903172021402077

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة368.0للبنات الرشيدية  اعداديةادبيخلف محمود فارس امنه2904172022251002

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة368.0للبنين الشرقية االعداديةادبيعلي هللا عبد اسعد عمار2905172021008021

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة368.0للبنات االندلس اعداديةادبيعلي سليمان كنعان االء2906172022286005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة367.0للبنين المثنى اعداديةادبيحمادي جاسم احمد علي2907102021022064

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة366.0الخارجيونادبيناجي محمد اسماعيل محمد2908132021400086

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة365.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيهللا عبد محمود خالد محمد2909172021351419

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة365.0للبنين ربيعة اعداديةادبيحماد غزاي عامر الباسط عبد2910172021112032

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة364.0للبنين ربيعة اعداديةادبيكنعان اسعد محمد زيد2911172021112020

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة363.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيخضر االله عبد عماد حسن2912172021351132

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة363.0للبنين قوش قره اعداديةادبيعبوش يوحانا وميض يوسف2913172021069033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة362.0للبنات الخضراء ثانويةادبيحامد حماد علي مها2914172022310005
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة362.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيهللا عبد فاضل عباس محمد2915172021351439

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة361.0للبنات الرسالة اعداديةادبيخضير هللا عبد فارس غفران2916172022281010

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة360.0للبنين فايدة ثانويةادبيقادر مرزا فارس ابراهيم2917172021098001

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة491.0للبنين سارية اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد علي اسامة2918172041018029

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة467.0للبنين الواسطي اعداديةاحيائيهللا عبد علي عبود فراس2919182041053049

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة443.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيهللا مال سعيد محمد غازي زهراء2920172042288118

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة442.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيكرموش جميل محمد نبيل دعاء2921312042081053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة433.0للبنات القوش ثانويةاحيائيحسن عيدو الياس جوليا2922172042256004

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة427.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيسلموني علي عيسى ايمان2923172042244012

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة425.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيسليمان حجي شمو رياض2924332041056036

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة419.0للبنين فايدة ثانويةاحيائياسماعيل صالح ذنون صالح2925172041098019

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة418.0للنازحين المختلطة 1 بيرسفي ثانويةاحيائيعلي سليمان قاسم ناصر2926332041023051

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة418.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيعلي حسين غدير هللا عبد2927312041070093

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة417.0للبنين تمام ابي اعداديةاحيائيحسن مجيد علي مصطفى2928172041010033

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة417.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمحمد حمد احمد هيا2929172042288264

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة415.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيسعيد غانم ابراهيم سراء2930172042281045

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة415.0للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيحسين ازغير بركات زيدان2931332041069024

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة431.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقييحيى هاشم صهيب احمد2932172051023005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة418.0للبنين الجزيرة اعداديةتطبيقيخلف هللا عبد سامي مهدي2933172051121030

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة418.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيشريف صادق عبدالرزاق مصطفى2934172051402057

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة407.0للبنات بعشيقة اعداديةتطبيقيابراهيم علي عامر حنين2935172052244005

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة400.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعلي حسن احمد طارق2936172051002007

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة395.0للبنات بعشيقة اعداديةتطبيقيروتو عرب خالد هيلين2937172052244026

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة384.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيسلطان محمد جاسم زكريا2938172051350115

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة380.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيحميد احمد غانم محمد2939172051400053

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة380.0للبنات زنوبيا ثانويةتطبيقياحمد محمد جمال ليلى2940172052264006

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة376.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيعليوي علي محمد احمد محمد2941172051400046

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة375.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمحمد احمد ناظم محمد2942172051351635

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة374.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقينجم سليمان محمد بكر ابو2943172051351016

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة373.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقينديم ذنون بشار احمد2944172051351025

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة373.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيهللا عبد محمود فرحان محمد2945172051351620
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األساسية التربية كلية/الموصل جامعة372.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيسعيد شاكر طاهر محمد2946202051377093

األساسية التربية كلية/الموصل جامعة372.0للبنات التحرير اعداديةتطبيقيجوير مهدي نواف علياء2947172052296017

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة373.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيرجب رشيد سلوان ماريا2948172022357205

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة416.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيرشيد فائق احمد تبارك2949202042250014

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة410.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيهللا عبد فاضل خالد مريم2950172042289129

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة395.0للبنات القادسية ثانويةاحيائيمجيد خالد صدام منتهى2951172042299066

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة379.0للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيمنصور صليوه سمير ديانا2952172042247009

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة375.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيصبح جياد نعيم اسراء2953242042101003

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة373.0المختلطة المنزلة اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمد وفاء2954202042209005

للبنات االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة371.0للبنات جربوعة أبو ثانويةاحيائيعلي رضا شاكر شيرين2955172042332010

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة415.0للبنات االثير ابن اعداديةادبيصالح محمد مدثر عماد أباء2956172022274001

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة379.0للبنات جوارجرا ثانويةادبيصالح مصطفى احمد ايه2957312022031005

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة363.0الخارجيونادبيشداد خليف تركي بارق2958232021400040

االولى الصفوف معلم قسم/األساسية التربية كلية/الموصل جامعة362.0المختلطة الهالل ثانويةادبيعسكر الحمزه عبد وليد عباس2959232021179020

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة387.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيمحمد حسين الدين نظام الفاروق عمر2960202041004040

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة383.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيكريم صابر رؤوف مصطفى2961202041259307

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة362.0للبنات الشيباني هناء ثانويةاحيائيفرحان كاظم طالب انتظار2962192042170004

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة362.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيحسون هريس كاظم امير2963242041062017

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة361.0للبنات األهلية الغد ثانويةاحيائيمحمد عبد محمد ايالف2964222042148002

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة361.0للبنين الخضراء اعداديةاحيائيسلمان داود سلمان هللا عبد2965102041013076

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة361.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيجاسم عصام عمر حسن2966172041351216

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة360.0للبنات الزهراء فاطمة اعداديةاحيائيجابر عوض احمد اسمى2967112042075002

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة365.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةتطبيقيالجليل عبد الرسول عبد عمار منتظر2968182051141039

السياحية العلوم كلية/الموصل جامعة363.0خارجيونتطبيقيمحمد جاسم احمد تيسير2969192051400015

االثار كلية/الموصل جامعة409.0للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائياحمد حميد محمد فاطمه2970112042077068

االثار كلية/الموصل جامعة366.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيخزعل عبود علي انمار2971212041002021

االثار كلية/الموصل جامعة363.0المختلطة الهناء ثانويةاحيائيصياح عبيد عمار مريم2972222042276009

االثار كلية/الموصل جامعة363.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيحسن ماشي ناظم فاطمه2973232042107074

االثار كلية/الموصل جامعة362.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيخليف خالد ايوب خالد2974172041351250

االثار كلية/الموصل جامعة362.0للبنين المسائية الفجر ثانويةاحيائيكريم حسن فاضل عباس2975222041309021

االثار كلية/الموصل جامعة422.0للبنات سيوان ثانويةاحيائيدرع عبيد مزاحم ميسم2976311942038063
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االثار كلية/الموصل جامعة361.0للبنين الفتوة اعداديةاحيائيمرار الرزاق عبد محمد هللا عبد2977192041065018

االثار كلية/الموصل جامعة360.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيشمخي داود الواحد عبد الهدى نور2978222042311094

االثار كلية/الموصل جامعة360.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي احمد شامل احمد2979172041351052

االثار كلية/الموصل جامعة360.0للبنين الراية اعداديةاحيائياحمد يونس مؤيد صفوان2980172041025032

االثار كلية/الموصل جامعة370.0للبنين سفني عين اعداديةتطبيقيمحمد الغني عبد احمد طه2981172051101015

االثار كلية/الموصل جامعة364.0للبنين الناصرية اعداديةتطبيقيحسن ساجت يونس كرار2982222051001049

االثار كلية/الموصل جامعة362.0المختلطة يونس ابن ثانويةتطبيقيجواد اسماعيل حقي سجى2983212052228008

االثار كلية/الموصل جامعة360.0المختلطة الدرعية ثانويةتطبيقيمهنه كريز قاسم محمد2984242051165017

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة452.0للبنات شايسته ثانويةاحيائيعلي اسماعيل طالب دعاء2985311942039010

االسالمية العلوم كلية/الموصل جامعة364.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيخضر عمر صالح عمار2986182051340013

الكهرباء قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة494.0للبنات الفوز اعداديةتطبيقيضمد فعل يوسف زينب2987122052094064

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة493.0الخارجياتتطبيقيعبد غافل عدنان زينب2988132052401016

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة486.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةتطبيقيعنفوص علي طه ياسين2989142051015066

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة481.0للبنات الزهراء ثانويةتطبيقيموسى صبار ضياء سما2990112052088008

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة477.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيرضا علي مهدي الزهراء نور2991122052105061

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة475.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقيكاظم محمود سعد الباريء عبد2992102051020098

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة472.0للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيمهدي جمعه هيثم نور2993142052079063

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة468.0للبنين الحلة اعداديةتطبيقيهجول جاسم باسم مرتضى2994232051020082

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيحسين هللا عبد رياض محمد2995162051036110

االلكترونيك قسم/الكهربائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقيمهدي جبار نبيل سيف2996132051008017

والسيطرة الحاسوب قسم/والنظم السيطرة هندسة/التكنولوجية الجامعة561.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيحسن الستار عبد مظفر علي2997262041209145

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة561.6للبنات النجاح اعداديةاحيائيصاحب موسى طاهر شهد2998272042060209

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة555.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيمناتي هللا خير فهمي جنة2999142042225068

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة545.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيجويعد الكريم عبد حسن مريم3000152042040121

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيمهدي حاتم مهدي مرتضى3001122041030136

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة544.0الخارجيوناحيائيحمود صبر عذاب حسين3002142041400027

المعلومات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة569.0للبنات العزة اعداديةتطبيقيمطلك توفيق حيدر نرجس3003122052118048

الحاسوب شبكات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة550.0الخارجيوناحيائيكريم ترتيب ثابت حيدر3004232041400056

الحاسوب شبكات قسم/الحاسوب هندسة/التكنولوجية الجامعة547.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيرسولي ابراهيم ستار زهراء3005232042271306

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة543.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيعبدهللا صالح شاكر نبأ3006172042362081

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة539.0الخارجيوناحيائيالكريم عبد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز3007102041400019
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العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة538.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيعيدان علوان حسن عباس3008222041058063

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة526.0للبنين األهلية األنوار ثانويةاحيائيسالم منصور الكريم عبد عباس3009222041065053

العام الميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة524.0للبنين المعراج اعداديةاحيائيكاظم علي كريم هللا عبد3010112041024014

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة581.0للبنين المباهلة اعداديةاحيائيعباس الزهره عبد كريم علي3011272041021038

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة576.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيعبد حسين عالء فاطمه3012232042142259

الطائرات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة573.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيالحافظ عبد نزار قاسم محمد3013162041352093

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة522.0للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيمحمد منصور علي حسين3014142041011042

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة516.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيطعمه جاسب علي احمد3015142041018012

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة515.0للبنات االهلية االوسط الفرات ثانويةاحيائيحسن علي سعد الهدى نور3016232042301014

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة514.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيالشهيد عبد حسن عايد زيد3017142041203070

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة513.0الخارجياتاحيائيجمعه ستار الخالق عبد نبأ3018142042401152

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة512.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةاحيائيمزهر حمد محمد منتظر3019232041254063

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة511.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةاحيائيعجيل الرضا عبد محمد هللا امين3020142041009018

القدرة محطات ميكانيك قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة510.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيجابر رحيم ريسان براء3021262042090011

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة511.0للبنات البنين ام اعداديةاحيائيصالح مهدي الكريم عبد فاطمه3022232042091076

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة509.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاحيائيعبود حسن لطيف زينب3023102042086044

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة503.0للبنات المسائية الميار ثانويةاحيائيخزعل حافظ علي روان3024112042221022

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة500.8المتميزين ثانويةاحيائيفرحان كريم اياد الحسن3025112041010015

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة500.0للبنين األهلية الغدير اعداديةاحيائيسلومي حمود سالم مقتدى3026152041019024

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة498.0للبنات الزينبيات اعداديةاحيائيصالح موحان ياسين زهراء3027162042258009

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة496.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيحسون محمد سعد ضحى3028112042078018

والتجميد التكييف قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة460.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحسين محمد سالم باقر محمد3029162051001182

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة503.0الخارجيوناحيائياللطيف عبد خالد ابراهيم هللا عبد3030162041400058

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة458.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعبود بدر اياد محمد3031162051001181

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة457.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةتطبيقيحمزة حسين رياض حسين3032232051254010

السيارات قسم/الميكانيكية الهندسة/التكنولوجية الجامعة452.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيلعيبي جري الرسول عبد محمد3033162051365189

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة572.0للبنين الوحدة اعداديةاحيائيجبر حمزه عباس علي3034252041005057

الكيمياوية العمليات قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة568.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيمحمد موات باسم مرتضى3035152041007147

والنفطي الصناعي التلوث قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة567.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيمنادي نعيم باسم زينب3036142042090055

والغاز النفط تكرير قسم/الكيميائية الهندسة/التكنولوجية الجامعة580.4للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيغيالن حسين مهدي ضحى3037132042121151

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة512.0المختلطة الكتاب ام ثانويةاحيائيسبع خلف طالب علي3038212041260008
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المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة506.0للبنين الشطرة اعداديةاحيائيناصر جبار علي مصطفى3039222041018117

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة501.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيعقره شالل مالك انس3040112041018024

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة494.0للبنات االهلية المعارف دار ثانويةاحيائيجميل اللطيف عبد سمير ديار3041112042126014

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة492.0للبنات الحرية شمس ثانويةاحيائيمحمد شهاده محمد بتول3042132042079008

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة492.0للبنين الفرقان ثانويةاحيائيخلف محسن قاسم حسين3043142041182016

المعادن قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة457.0للبنات الفردوس ثانويةتطبيقيالجبار عبد العزيز عبد سعد فرح3044102052090016

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة506.4للمتميزين الكرار ثانويةاحيائيمهلهل عوض مسلم داود3045222041080019

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة502.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيكاظم جمالي هتلوش محمد3046222041307160

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة501.0للبنين االبرار ثانويةاحيائيسند اسماعيل حسين امير3047232041059007

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة493.0للبنات اليمامة اعداديةاحيائيخشين ارحيل رعد سجى3048282042063070

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة492.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيغضبان علي عبد الحسين عبد فاطمه3049132042118209

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة491.0للبنات الجامعة ثانويةاحيائيعلي سطام عمر رحمه3050102042091037

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة491.0الخارجياتاحيائيعاصي محسن ابراهيم رونق3051152042401051

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة490.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيدواي مشتت خيون زهراء3052142042098006

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة448.0للبنين الصواري ذات ثانويةتطبيقيعليوي الحسين عبد محمد مصطفى3053282051033040

اإلنتاج قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة446.0للبنات االهلية التفوق سما ثانويةتطبيقيقاسم سمير مروان ميس3054112052192020

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة487.0للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيلطيف حمدي فتحي سجى3055212042151032

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة487.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيجاسم الواحد عبد صباح زهراء3056212042102060

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة486.0الخارجياتاحيائيعليوي حرجان خالد فاطمه3057152042401103

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة479.0للبنين الكندي اعداديةاحيائياللطيف عبد غازي قتيبة الرحمن عبد3058102041019070

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة478.0للبنات  النموذجية البياع ثانويةاحيائيالشون ابو جبار ستار بلسم3059112042066008

بالحاسوب المعان والتصنيع التصميم قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة451.0الخارجيونتطبيقيجرجيس احمد وليد ايمن3060132051400020

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة476.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيالحسن عبد خشان شلتاغ فاطمه3061252042101172

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة440.0للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيعبود ابراهيم مهند ابراهيم3062142051169002

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة437.0للبنين المقدام إعداديةتطبيقيمطلك هامل منتظر فجر3063142051017070

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة436.0للبنات اجنادين اعداديةتطبيقينجم سعدون نجم فاطمه3064102052120044

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة436.0للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقيعليوي الرزاق عبد اسامة زهراء3065262052148003

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة435.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيداخل مكي غسان أحمد3066162051084001

الصناعية قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة434.0للبنين الزهاوي اعداديةتطبيقيخنجر قاسم سعد مؤمل3067152051015049

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة490.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيجالل جبار سمير زهراء3068152042080136

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة480.0للبنات المشكاة ثانويةاحيائيسالم عيسى كاظم طيبه3069282042081037
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المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة475.0للبنين النور اعداديةاحيائيعلوان كريم صالح علي3070122041026110

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة474.0للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيبداي عبيد موسى زينب3071222042204134

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة474.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاحيائيقرطاس عمر صالح سندس3072312042037011

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة471.0للبنات الوالية ثانويةاحيائيشريف جبار ستار هاجر3073222042190205

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة469.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائينعمه احمد اجود انتصار3074212042099022

المعادن واستخالص التعدين قسم/والمعادن االنتاج هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنات االنام اعداديةاحيائيعليوي خميس سبع فيان3075212042135081

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة514.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيعلوان هللا مال محمد اسراء3076212042139017

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة508.0للبنات المناهل ثانويةاحيائيمصطفى جراد حاضر فاطمه3077132042126060

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة506.7للمتميزين السهيل طالب الشهيد ثانويةاحيائيحسين الكريم عبد حسن احمد3078122041001004

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة504.0للبنات البتول ثانويةاحيائيخزعل رشيد آنمار براء3079262042075017

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة503.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيعلوان هللا مال محمد االء3080212042139021

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة494.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيعباس االمير عبد يوسف أمير3081222041091007

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة494.0للبنات حنين ثانويةاحيائيساقي الباقي عبد احمد بثينة3082132042104011

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة494.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيعلي كرم مهدي سعيد شمس3083102042115083

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة491.0للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيعباس داود حمادي حنين3084112042068022

المواد هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنات االعظمية اعداديةتطبيقينعمان طه عمر روان3085132052073010

الالسلكية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيرشيد حميد رشيد علي3086272041010113

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة545.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيهادي محمد حسين شهد3087142042224090

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة542.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيحمود خضير طالب محمد3088142041203193

الضوئية االتصاالت نظم قسم/االتصاالت هندسة/التكنولوجية الجامعة541.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيالحسن عبد سعود علي همام3089232041020408

العمارة هندسة/التكنولوجية الجامعة554.0خارجياتتطبيقيعطيه الرزاق عبد علي نور3090192052401010

النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة577.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيزناد مطشر شاكر علي3091262051209057

النفط تكنولوجيا هندسة/التكنولوجية الجامعة572.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيزامل الزم كريم فاطمة3092132052118059

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة530.0للبنين المسائية حطين ثانويةتطبيقينجم سهيل الرحيم عبد احمد3093132051252006

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة522.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيجاسم كريم جاسم نور3094122052098057

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة513.0للبنين السياب اعداديةتطبيقيشنون وحيد فالح حسن3095132051030025

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة512.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيعلوان كاظم محمد علي3096142051201206

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة509.0للبنات االنفال اعداديةتطبيقياحمد طه خالد رفل3097102052101016

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة503.0للبنين المسائية زيونة ثانويةتطبيقيحميد فاخر مقداد محمد3098142051209062

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة502.0للبنين الغزالية اعداديةتطبيقيعباس خضير ياسين علي3099102051008044

المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة501.0للبنات االمال اعداديةتطبيقياحمد شهاب زهير هبه3100112052070046
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المدنية الهندسة/التكنولوجية الجامعة500.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيالحسن عبد عرنوص خالد حسن3101152051071053

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة530.0الخارجيوناحيائيرويض جهاد محمد احمد3102142041400007

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة514.7للبنين المتميزين ثانويةاحيائيعلي محمود قاسم حسين3103142041007036

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة502.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيعويه ابو جابر محمد احمد3104262041209018

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة499.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيدهروب معيدي فهد حسين3105282041151081

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة495.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائياسماعيل حسن حميد منار3106132042281132

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة492.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيفهد محمود شاكر فاطمه3107132042281117

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة489.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيخلف طالب علي محمد3108162041355122

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة488.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةاحيائيلطيف كاظم جواد مصطفى3109112041016110

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة485.4للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيهللا فضل محمد جاسم محمد3110272041005136

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة484.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيمحسن الواحد عبد احمد علي3111162041001076

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة484.0للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيحسن محبس حسين مالك3112272042093107

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة483.0للبنات االهلية الريحاني ثانويةاحيائيفارس هللا عبد الناصر عبد اميمه3113142042194013

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة480.0الخارجيوناحيائيكريم االمير عبد ضياء حيدر3114122041400023

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة480.0للبنين الرضوان اعداديةاحيائيشالل جاسم جالل اسامة3115112041034002

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة480.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيحسن غركان عباس غيث3116122041032055

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة480.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيلعيبي محمد حسن الهدى نور3117162042165460

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة476.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيهادي نعمان ليث احمد3118252041001015

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة472.0الخارجيوناحيائيكاظم رضا سعيد حسين3119122041400019

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0الخارجيوناحيائيحسين داخل كامل عبدالحسين3120282041400023

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيرحمان محمد عباس يقين3121142042145289

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيلطيف راضي حسين ضياء3122222041053087

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيحسون نعمه ابراهيم خليل3123232041001035

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة466.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيالحسين عبد كاظم علي حسن3124112041032017

الكهروميكانيكية الهندسة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة463.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيمخرب موحي مزهر علي3125282051002078

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة510.0للبنين الرياحي اعداديةاحيائيصاحب حميد رائد علي3126272041013070

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة500.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيخميس زيدان بشير براق3127142042225043

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة498.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيامين محمد المجيد عبد هائل اريج3128232042271016

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة487.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيناجي داخل مسلم عذراء3129232042086124

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة463.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيجاسم ناجي مصطفى يوسف3130212041272316

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة462.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةاحيائيسعيد حاكم بهاء برير3131272041006005
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والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة455.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيحبيب حازم ثائر كرار3132242041207114

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة454.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائياحمد عبد احمد حسين3133212041272072

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة452.0للبنين االهلية التميز ثانويةاحيائيصالح مهدي صالح محمد3134102041053007

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة451.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيمصطفى المجيد عبد احمد حسنين3135122041030035

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة450.0للبنين الرواد ثانويةاحيائيعبود عزاوي مهيمن عبدالعزيز3136122041024013

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة450.0للبنين القدس اعداديةاحيائياحمد غانم محمد هللا عبد3137102041014049

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة449.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيهميلة غانم محمد منتظر3138262041011190

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة448.8للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيصالح جميل عالء محمد3139132041055090

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة446.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيحمود نعمه نبيل علي3140262041011129

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة445.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيزيد عبد حسان علي محمد3141232041252245

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة444.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةاحيائيحسين عباس محمد صفاء3142152041006060

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة444.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيحسين جليل عباس سرى3143212042139124

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة443.0للبنات االهلية اللباب ثانويةاحيائيجميل خضير نعيم مها3144102042137092

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة443.0الخارجيوناحيائيكريم جاسم جبار عصام3145142041400050

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة443.0للبنات االسوار ثانويةاحيائيشاكر زكي علي مريم3146132042076033

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة442.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيعريبي عوده حامد امير3147242041003029

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة515.0للبنين االسراء اعداديةاحيائيابراهيم مطر نزار مرتضى3148101941011084

والتوجيه المالحة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة470.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيجاسم حيدر احمد مرتضى3149162051060192

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة531.0للبنات العادل االمام ثانويةاحيائيتركي حماد حامد غفران3150192042159078

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة520.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيهالل حسن عادل عباس3151252041031336

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة515.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيكاظم جبر محمد احمد3152242041207013

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة508.1للبنين بغداد كلية ثانويةاحيائيكاطع بدر جواد المصطفى3153132041020031

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة508.0للبنين قباء اعداديةاحيائيابراهيم تعبان رحيم علي3154152041010062

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة507.0الخارجياتاحيائي االله عبد حسين فاطمه3155122042401079

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة492.0الخارجيوناحيائيوالي خضير عباس احمد3156222041400005

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة489.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائييوسف حميد رسول مريم3157102042114048

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة486.0للبنين المسائية االحرار اعداديةاحيائيخضير نعمة محسن علي3158162041365037

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة481.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيكاظم جواد مكي علي3159162041001099

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة475.0للبنين دمشق ثانويةاحيائيرجا نوار زياد عمر3160192041052016

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة475.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيعزيز كاظم امير زينه3161312042063056

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة473.0دلهي نيو-  الهند في العراقية المدرسةاحيائيحديد عداي ثامر غيداء3162132042200001
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المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة471.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيعمران االمير عبد حيدر مرتضى3163122041030132

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة470.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيمحمود حامد سعدي احمد3164192041002003

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة469.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيراضي محمد ماجد يوسف3165122041202179

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة467.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيسلمان سرحان غضبان وزيره3166212042178284

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة464.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيهادي علي حيدر ديار3167222041035097

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة464.0الخارجياتاحيائيعباس خميس احمد ريام3168142042401061

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة463.0للبنين االهلية المكارم ثانويةاحيائيخضير قاسم حيدر مصعب3169142041064042

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة463.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيحسين محي جبار الهدى نور3170262042250217

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة462.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيحميد سليمان كاظم ابراهيم3171212041007002

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة462.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةاحيائيصحين جبار ناصر ايمن3172152041006010

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة462.0المختلطة االخوة ثانويةاحيائيعلي حسين عالء لينا3173232042212009

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة458.0للبنين حكنة ثانويةاحيائياحمد رومي عزيز سيف3174172041109012

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة455.0للبنين المعراج اعداديةاحيائيمظلوم احمد خلف العزيز عبد3175112041024012

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة453.0للبنين طوبى اعداديةاحيائيفليح حسين طه الرحمن عبد3176212041087042

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة453.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائيفهد جبار حارث غيد3177112042114071

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة452.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيحميد هاشم كريم تبارك3178112042218019

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة452.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيحسين رشيد فراس مرام3179152042054227

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة450.0الخارجيوناحيائيسلمان كريم مداح عالء3180122041400041

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة449.0للبنين السالم ثانويةاحيائيجاسم مسير سعد وميض3181182041044046

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة449.0للبنات األهلية الحيبب يوحنا مار ثانويةاحيائيمزعل خميس عقيل شهد3182142042117047

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة447.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيمحمد عبود لطيف ايثار3183142042067020

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة447.0للبنات الوثبة ثانويةاحيائياحمد فؤاد حسين فاطمه3184102042105025

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة445.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيحسان كامل الكريم عبد علي محمد3185222041077175

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة445.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةاحيائيرشيد حميد مدحت هللا عبد3186182041347059

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة445.0للبنين النعمانية اعداديةاحيائيكاظم عالوي محمد هللا عبد3187262041009079

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة445.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةاحيائيعباس لهمود علي حسين3188262041043012

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة456.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقييوسف فالح عبد يحيى3189282051039036

المتجددة والطاقات الطاقة قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة456.0للبنين السيدية اعداديةتطبيقيشنتور خلف سالم فاروق3190112051004093

طيار بدون الطائرات نظم قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة556.6للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيمحمد جاسم احمد لبنى3191132042121185

طيار بدون الطائرات نظم قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة555.0للبنين النصر اعداديةاحيائيعوض عناد حيدر سجاد3192242041064026

طيار بدون الطائرات نظم قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة553.0للبنات االهلية تكريت ثانويةاحيائيالرحمن عبد عوف غسان تبارك3193182042390004
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طيار بدون الطائرات نظم قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة523.0للبنات االهلية االميرات ثانويةاحيائيحسن ثابت علي هالة3194262042143120

طيار بدون الطائرات نظم قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة523.0الخارجياتاحيائيكاظم مالك حيدر تماره3195262042401011

طيار بدون الطائرات نظم قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة522.4المتميزين ثانويةاحيائياحمد رزاق سامر اوس3196112041010020

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة566.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةاحيائيعباس والي سعد حسن3197142041012006

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة543.0للبنين حزيران اول ثانويةاحيائيسهيل األمير عبد وسام ياسين3198212041062061

والغاز النفط معدات قسم/الكهروميكانيك هندسة/التكنولوجية الجامعة538.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيصكر دشر ناجي الصادق محمد3199152041007119

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة589.0للبنات الروابط اعداديةاحيائيعواد عطيه حميد يمامه3200192042229124

الحياتي الطب هندسة/التكنولوجية الجامعة588.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيعبيد احمد اسماعيل عائشه3201312042063077

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة568.0للبنات االهلية القيم ثانويةاحيائيالحسين عبد الرزاق عبد مناف ريم3202142042149023

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة525.0للبنين االيمان اعداديةاحيائيفهد اسماعيل عكوب جاسم3203192041063007

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة523.0الخارجيوناحيائيمحمد هاشم صادق المنتظر محمد3204242041400088

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة522.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحسن فريد عقيل بنين3205252042084129

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة520.0للبنات البسالة اعداديةاحيائيفندي محسن محمد ديمه3206132042092018

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة517.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاحيائيجاسم جبار عمار مصطفى3207132041250074

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة517.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيعبد جابر خالد رفل3208262042148009

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة517.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيعزام صالح محمد جاسم دنيا3209172042290058

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة506.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيحسين محمود احمد ايات3210142042225022

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة505.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيمحمد جاسم خضير أسماء3211182042112001

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة503.0للبنات نرجس السيدة اعداديةاحيائيحسين صادق الحسين عبد بنين3212152042055019

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة503.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيجلوب هاشم عباس مؤمل3213152041011130

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة503.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيرسن صبر محسن فاطمه3214152042045075

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة463.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةتطبيقيليلو طالب علي حوراء3215112052114012

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة450.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيجاسم جابر احمد كرار3216182051006042

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة442.0للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيجاسم اللطيف عبد عثمان رسل3217142052079020

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة440.0للبنين الزوراء ثانويةتطبيقيمحيسن هاشم احمد مصطفى3218142051001042

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة439.0للبنات النور اعداديةتطبيقينعمه غازي مؤيد فاطمة3219222052156046

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة423.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيموسى كرم محمد مصطفى3220282051002133

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة421.0للبنات الروابط اعداديةتطبيقيجاسم طه ناصر شمس3221192052229024

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة420.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيعبد ناجي حميد علي محمد3222182051006051

التطبيقية العلوم/التكنولوجية الجامعة419.0للبنات عائشة اعداديةتطبيقيمطلك قاسم الحسين عبد نبأ3223142052074043

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة513.0للبنات العرب شط ثانويةاحيائيرزوقي فؤاد فاروق زينب3224112042062051
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الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة498.0للبنات الرتاج ثانويةاحيائيرزوقي راضي صبيح فاطمه3225142042121037

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة487.0الخارجياتاحيائيالقادر عبد سعد فراس درر3226142042401042

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة482.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجعفر مجيد حسين محمد رسل3227252042170220

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة473.0للبنين السبطين اعداديةاحيائيموسى سالم زيد حسين3228122041025022

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة470.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيعلي عبد علي مرتضى3229152041005124

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة470.0للبنين الغزالية اعداديةاحيائيمناتي عوده علي احمد3230102041008004

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة470.0للبنين العزيزية اعداديةاحيائيعلي الياس اصغر علي هللا عبد3231262041014086

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة467.0الخارجيوناحيائيخضير محمد احمد هارون3232232041400165

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة467.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعلي شالكه هاشم تبارك3233222042323062

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة467.0للبنات العيون ذات ثانويةاحيائيمحمد سالم سمير نور3234112042104070

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة466.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةاحيائيعباس حويد قاسم اسراء3235122042230006

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة466.0للبنات الفداء اعداديةاحيائيعزيز زيد حسين هديل3236142042100162

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة465.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةاحيائينافل زغير ضياء زهراء3237122042136029

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة465.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيزاير عطيه انوار سجاد3238142041203078

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة462.0للبنين المجد ثانويةاحيائيحسون كريم ناجح رائد3239232041025018

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة461.9للبنين االولى المتميزين ثانويةاحيائيسلطان سعدون وليد حسين3240172041022030

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة461.0الخارجيوناحيائيحسون جابر سعد علي3241232041400099

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة456.0للبنين دجلة اعداديةاحيائيحسن محمد رحيم اياد علي3242262041020034

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة460.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيعبود عزيز مهدي محمد3243162051357430

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة450.0للبنين النور اعداديةتطبيقيجاسم عبد علي تقي محمد3244122051026066

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة447.0الخارجيونتطبيقيمحسن روكان الرسول عبد علي3245142051400073

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة444.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيصالح عباس ياس محمد3246182051331026

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة440.0للبنين المستنصرية اعداديةتطبيقيعكار حسين محمد طه3247132051031027

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة440.0للبنين الرميلة اعداديةتطبيقيجميل ناصر غريب ايثار3248192051003014

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة435.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيعلي حسن فالح الرحمن عبد3249132051045021

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة433.0للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيشويش شوقي حسن محمد إبراهيم3250132051001003

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة432.0للبنين الشماسية اعداديةتطبيقيالرحمن عبد كامل محمد المهيمن عبد3251132051023031

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة427.0للبنين المسيب اعداديةتطبيقيمهدي عزيز عماد مهدي3252232051009045

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة421.0للبنات الحريري اعداديةتطبيقيعباس يونس اياد داليا3253132052117012

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة421.0للبنات ايالف ثانويةتطبيقيفياض سالم رسول شروق3254142052105014

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة418.0للبنات الفاطميات أعداديةتطبيقيمهدي حميد حيدر نرمين3255122052102033

567 من 105صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

الحاسوب علوم/التكنولوجية الجامعة415.0للبنين الصفا اعداديةتطبيقيسامي فوزي زياد اسامة3256132051029007

االسنان طب كلية/الكوفة جامعة597.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيجابر نعمه باسم كرار3257252041207086

الصيدلة كلية/الكوفة جامعة598.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد ادريس ناصر رسل3258252042062402

العمارة قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة541.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيحبيب محمد نايف علي3259222051307248

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة534.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةتطبيقيثامر كاظم صفاء مرتضى3260242051031015

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة516.0الخارجيونتطبيقيعلي مهدي سعد علي3261252051400038

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة509.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيمحمد خليف نعمه محمد3262162051076106

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة495.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةتطبيقيمعيدي شياع طعمة ايات3263162052204004

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة495.0للبنين االهلية االمال ثانويةتطبيقيسوادي جليل جميل حسين3264162051128027

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة492.0الخارجيونتطبيقيمهوس غناوي نوفل العابدين زين3265162051400135

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيسعيد جاسم احمد مؤمل3266162051034131

المدني قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة490.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيهللا عبد عطيه احمد هادي3267112051058177

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة507.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيالرضا عبد خالد احمد علي3268282051151429

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة485.0للبنين المسائية حطين ثانويةتطبيقيقاسم خزعل محمد حسين3269132051252033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة482.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةتطبيقيالرضا عبد ناجي يعقوب مؤمل3270292051005075

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة560.0للبنين الوائلي احمد اعداديةتطبيقيحمودي قاسم عباس محمد3271161951050087

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيعلي غانم حسن مهدي3272162051365225

واالتصاالت االلكترون قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة578.0الخارجياتاحيائيعلوان كاظم محمد زينب3273252042401109

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة557.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيصيهود حسن وجيه االكبر علي3274252041151108

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة548.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيثامر كامل قاسم نور3275252042056338

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة541.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسن فالح فارس آيات3276252042062029

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة528.0الخارجيوناحيائيخزي كاظم عبدالخضر احمد3277252041400011

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة524.7ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجايش محسن يونس مريم3278252042100382

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة521.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد شاكر حازم محسن3279252041044368

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين المسائية المدينة ثانويةاحيائيبدر قاسم حيدر كرار3280162041363045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة513.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةاحيائيمحمد جاسم محمد حسين3281162041084039

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة511.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيعبد علي محمد سعد منال3282242042101110

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة571.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيمحيسن مهدي صالح ايات3283162042381027

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة563.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيجبر الهادي عبد صالح مرتضى3284252041150380

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة561.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمشعل عادل قيس علي3285252041031455

المواد قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة530.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيبلو هللا عبد عدي تبارك3286252042097033
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المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة437.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيهادي غازي مقداد االء3287252052056009

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين ميسان اعداديةتطبيقيعليوي حسين منذر سجاد3288252051011015

المائية والموارد المنشأت قسم/الهندسة كلية/الكوفة جامعة424.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقينغماش صالح مهدي غسق3289252052170143

العلوم كلية/الكوفة جامعة569.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيمحمد فريق اكرم احمد3290252041008006

العلوم كلية/الكوفة جامعة559.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيسهر حمزه قاسم زهراء3291292042153070

العلوم كلية/الكوفة جامعة558.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسون مسلم عقيل علي3292252041044309

العلوم كلية/الكوفة جامعة555.7ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمهدي صاحب انور غفران3293252042100099

العلوم كلية/الكوفة جامعة543.0للبنات الكفاح ثانويةاحيائيعلكم ناجي محمد كوثر3294232042113071

العلوم كلية/الكوفة جامعة542.4للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيهادي االمير عبد السالم عبد اسالم3295252042170018

العلوم كلية/الكوفة جامعة542.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائياسماعيل فاضل الغفور عبد رنا3296252042056127

العلوم كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين السماوة اعداديةاحيائيصالح محمد غازي نعيم جواد محمد3297292041003225

العلوم كلية/الكوفة جامعة539.0الخارجيوناحيائيعبيد ابراهيم علوان عباس3298252041400060

العلوم كلية/الكوفة جامعة537.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيكاظم محمد علي منتظر3299232041251489

العلوم كلية/الكوفة جامعة535.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةاحيائيعباس زيد عبد علي مصطفى3300122041206072

العلوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنين االهلية النجوم ثانويةاحيائيعلي عبد جبر سليم محمد3301252041019017

العلوم كلية/الكوفة جامعة531.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمرتضى نوري حيدر رسل3302252042170212

العلوم كلية/الكوفة جامعة528.0المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيعبود صالح علي نور3303242042169081

العلوم كلية/الكوفة جامعة525.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيجياد حسن الزهره عبد علي3304252041044303

العلوم كلية/الكوفة جامعة523.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيجليل مسلم عقيل تبارك3305252042096106

العلوم كلية/الكوفة جامعة521.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيخضير مزعل خليل زينب3306242042220409

العلوم كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحنطي كامل طاهر حيدر3307252041031221

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيجبر حسن سالم زينب3308272042056217

العلوم كلية/الكوفة جامعة514.0للبنين االهلية الحيدرية صدى ثانويةاحيائيجوان محمد قاسم محمد3309252041052073

العلوم كلية/الكوفة جامعة540.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيخضير جاسم الرضا عبد نسيم3310242051200086

العلوم كلية/الكوفة جامعة498.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيمحيسن صبر ضيدان عماد3311222051011054

العلوم كلية/الكوفة جامعة494.0للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيمحسن ريل كريم علي3312282051008081

العلوم كلية/الكوفة جامعة480.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيشهيد حبيب فاضل عباس3313162051015048

العلوم كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيهادي حيدر فاضل زينب3314242052114018

العلوم كلية/الكوفة جامعة475.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيرومي راشد هاتف أمجد3315222051010079

العلوم كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيحسين جبار الزهره عبد ميرفت3316252052170181

العلوم كلية/الكوفة جامعة453.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةتطبيقيشنوف كاظم ظاهر فاطمه3317242052122032
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العلوم كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات الصدر امنة اعداديهتطبيقيمحمد اللطيف عبد فيضي داليا3318252052082034

العلوم كلية/الكوفة جامعة435.0للبنين القيثارة اعداديةتطبيقيشيحان عباس خضير محمد3319222051051066

العلوم كلية/الكوفة جامعة433.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيفيصل بردان فرج جثير3320162051371026

العلوم كلية/الكوفة جامعة431.0للبنات الثريا ثانويةتطبيقيفيصل الرزاق عبد نزار الزهراء فاطمة3321162052338040

العلوم كلية/الكوفة جامعة430.0المختلطة االقتدار اعداديةتطبيقيالعباس عبد حسين ناصر رضا3322232051164017

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة483.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيابراهيم خليل كامل زهراء3323252042062612

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة474.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعذاب واوي خالد بنين3324252042062190

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة473.0الشيعي الوقف-  للبنين الرضي الشريف ثانويةاحيائيعراك راضي جعفر حيدر3325242041054006

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةاحيائيعباس تركي دوحي شهد3326252042057027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيعلي مطرود علي محمد ياسمين3327252042170715

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات بابل ثانويةاحيائيمحمد كاظم منشد ساره3328122042095024

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة463.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيهويدي كاظم عدي جعفر3329252041014022

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة450.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيحمزة جاسم محمد مصطفى3330232041006177

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة450.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيدحام مغير الزهره عبد تبارك3331252042059212

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيالواحد عبد الرزاق عبد عالء عذراء3332252052059099

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة419.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيقاسم الحسن عبد حسين رضوان3333252051153042

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة418.0للبنات االهلية براثا ثانويةتطبيقيجياد االمير عبد عامر اساور3334252052108002

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة412.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةتطبيقيمحسن ناصر مهند عباس3335252051012037

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة397.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيحسين محمد المصطفى عبد كمال ابتهال3336162052301001

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة397.0للبنات سبأ اعداديةتطبيقيمحداد طاهر حميد منار3337162052174027

والرياضيات الحاسوب علوم كلية/الكوفة جامعة396.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيحسين علي حسين محمد3338162051358183

القانون كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيراضي هاشم محمد علي3339252021150054

القانون كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةادبيكاظم جوده محمد خديجه3340252022089019

القانون كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيرحيم عمران جعفر محمد3341252021012160

القانون كلية/الكوفة جامعة436.0الخارجيونادبيجبر حاتم علي حسن3342252021400024

القانون كلية/الكوفة جامعة430.0الخارجياتادبيجبار كاظم علي فاطمه3343252022401107

القانون كلية/الكوفة جامعة426.0للبنات االفتخار اعداديةادبيعلي حسين حسن زهراء3344252022079042

القانون كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيمحمد جاسم محمود مهدي3345252021012226

القانون كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيلفته عبود نعمان محمد3346252021024279

القانون كلية/الكوفة جامعة420.0الخارجياتادبيناجي عزيز باسم رواء3347252022401054

القانون كلية/الكوفة جامعة417.0للبنين االبراج اعداديةادبينجم غافل عائد امجد3348252021027009
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القانون كلية/الكوفة جامعة515.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيغضبان محمد باسم سبطين3349252041205086

القانون كلية/الكوفة جامعة484.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيحسين الكاظم عبد كريم زهراء3350252042108118

القانون كلية/الكوفة جامعة481.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيسعيد الحسين عبد حيدر رقية3351252042070074

القانون كلية/الكوفة جامعة447.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيعبود عباس هادي عباس3352252051044069

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة409.0للبنات فلسطين اعداديةادبيحمد كاظم علي فاطم3353292022050092

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيجوامير سليمان كريم احمد3354212021001008

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة387.0للبنين المسائية الصالحية ثانويةادبيعبيد مسلم حميد محسن3355242021212028

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة383.0للبنات البالغة نهج ثانويةادبيحمد جاسم محمد ايناس3356242022145008

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة378.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةادبيحسين منعم طالب احمد3357252021044001

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة377.0المختلطة شيبان بني ثانويةادبيابراهيم الحسين عبد ثائر علي3358212021224007

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة374.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيفزع قاسم احمد شهاب3359142021210046

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة371.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيعلي حسن علي صادق محمد3360162021365054

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين نفر اعداديةادبيجواد توفيق جميل حسين3361241921025010

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة362.0للبنات عتبة ثانويةادبيموسى عباس فاضل شمس3362212022167010

السياسية العلوم كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيحسن حسين محمد سجاد3363152021017061

التمريض كلية/الكوفة جامعة584.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيلفته حاتم كريم حيدر3364252041031230

التمريض كلية/الكوفة جامعة584.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحمزه عطيوي كريم فاطمه3365252042084582

التمريض كلية/الكوفة جامعة574.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيهللا عبد علي هاشم زهراء3366242042080064

التمريض كلية/الكوفة جامعة572.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيوناس االمير عبد حسن صفين3367252042100010

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيجالي صالح سهيل بنين3368252042096083

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيوحيد الحسين عبد حيدر زهراء3369252042170282

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة451.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيكحيط سعدون هيثم زينب3370252042170383

البيطري الطب كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحمزه االمير عبد رزاق زيد3371252041044165

الزراعة كلية/الكوفة جامعة389.0للبنات االهلية المقدس الوادي ثانويةاحيائيكاظم جودي عالء هدى3372252042069008

الزراعة كلية/الكوفة جامعة389.0الخارجياتاحيائيسلمان هاشم رياض غسق3373252042401135

الزراعة كلية/الكوفة جامعة385.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائينادر حواس احمد حسن3374252041007054

الزراعة كلية/الكوفة جامعة385.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيمحمود غازي سعد حسن3375252041150070

الزراعة كلية/الكوفة جامعة385.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحليحل نوري اسعد باقر محمد3376252041001343

الزراعة كلية/الكوفة جامعة384.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيحسن عباس فاضل عباس3377252041209024

الزراعة كلية/الكوفة جامعة383.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيقنبر حمودي حسن محمد شهد3378252042097127

الزراعة كلية/الكوفة جامعة383.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائياحمد شهاب جهاد ميثم3379252041207125
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الزراعة كلية/الكوفة جامعة382.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيمحمد خضير محمد أية3380252042084026

الزراعة كلية/الكوفة جامعة382.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيسباهي ناصر علي عبد سجى3381252042056185

الزراعة كلية/الكوفة جامعة382.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعواد ابراهيم االئمه عبد مرتضى3382252041205226

الزراعة كلية/الكوفة جامعة382.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيدغيم زين باسم زهراء3383252042070085

الزراعة كلية/الكوفة جامعة381.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيهادي محسن محمد فاطمه3384252042056261

الزراعة كلية/الكوفة جامعة381.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيعطيه طاهر مسلم عبد امجد3385252041157009

الزراعة كلية/الكوفة جامعة379.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيكاظم علي عمر فاطمه3386252042089102

الزراعة كلية/الكوفة جامعة378.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيالشهيد عبد عزيز كاظم زينب3387252042170370

الزراعة كلية/الكوفة جامعة378.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائينعيم شامي ايوب بنين3388252042096078

الزراعة كلية/الكوفة جامعة376.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيهاشم كاظم نعمه سجاد3389252041150170

الزراعة كلية/الكوفة جامعة375.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحساني فاهم محمد شهد3390252042084478

الزراعة كلية/الكوفة جامعة374.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيصاحب هادي سلمان علي3391252041009178

الزراعة كلية/الكوفة جامعة374.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيجبر نور عبد الرضا عبد اسراء3392252042084043

الزراعة كلية/الكوفة جامعة374.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيهاشم الكاظم عبد مهدي رقيه3393252042096186

الزراعة كلية/الكوفة جامعة373.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةاحيائياحمد الرزاق عبد سالم ياسين3394162041497077

الزراعة كلية/الكوفة جامعة373.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائينصار صبري عادل جمانه3395252042096122

الزراعة كلية/الكوفة جامعة371.0للبنين الحرمين بين ثانويةاحيائيمجهول الزهره عبد احمد مرتضى3396252041046054

الزراعة كلية/الكوفة جامعة371.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيجمعه رشيد بشير تقى3397252042056078

الزراعة كلية/الكوفة جامعة371.0الخارجياتاحيائيدرويش منشد فاضل صابرين3398252042401124

الزراعة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالحسن عبد شهيد اثير زينب3399252042096257

الزراعة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيكافي عبد كاظم حمزة ايات3400252042193022

الزراعة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيعلي طالب عالء رويده3401232042082033

الزراعة كلية/الكوفة جامعة368.0الشيعي الوقف-  للبنين الحسين سفير ثانويةاحيائيناجي حسين مهند جعفر3402252041215008

الزراعة كلية/الكوفة جامعة368.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائينجم ناجح حسام عدنان3403232041008107

الزراعة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعبعوب الساده عبد حمزه محمد3404252041207097

الزراعة كلية/الكوفة جامعة367.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهادي صالح رباح ربى3405252042062375

الزراعة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات االهلية الياقوت ثانويةاحيائيحسين كاظم اياد زينب3406252042057020

الزراعة كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيوحيد عذاب باسم هللا هبة3407252042059872

الزراعة كلية/الكوفة جامعة366.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيسعيد رضا احمد مصطفى3408252041008258

الزراعة كلية/الكوفة جامعة366.0للبنين االنام سيد اعداديةاحيائيعثمان طه محمود حسين3409242041039024

الزراعة كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيمحسن ناجي رائد زينب3410252042059453

567 من 110صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

الزراعة كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيمحمود عبيد يوسف ياسمين3411232042099054

الزراعة كلية/الكوفة جامعة365.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحمود جبوري محمد عباس3412252041031340

الزراعة كلية/الكوفة جامعة365.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيسلمان محمد باسم حيدر3413252041014050

الزراعة كلية/الكوفة جامعة365.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائيعلي خالد مهيار ودق3414112042114119

الزراعة كلية/الكوفة جامعة365.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيعباس خضير الزهره عبد فاطمه3415252042097161

الزراعة كلية/الكوفة جامعة365.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيجبار هللا عبد حسين ياسر3416252041045197

الزراعة كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةاحيائيعبد مرزه جعفر علي3417252041045107

الزراعة كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين الباقر ثانويةاحيائيحنكوك جبر ستار حسين3418232041046010

الزراعة كلية/الكوفة جامعة364.0للبنات الديوانية اعداديةاحيائيكاظم كريم قاسم رغدة3419242042103040

الزراعة كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات الجنائن ثانويةاحيائيعلوان امين محسن زينب3420232042102050

الزراعة كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيعبيد محمد صبار اسيا3421252042193011

الزراعة كلية/الكوفة جامعة363.0المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةاحيائيحسن صالح حازم محمد3422182041352060

الزراعة كلية/الكوفة جامعة363.0المختلطة الدوحة ثانويةاحيائيالكاظم عبد جواد احسان علي3423232041176010

الزراعة كلية/الكوفة جامعة363.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيالحسين عبد الحسن عبد رائد محمد3424232041009097

الزراعة كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات يافا اعداديةاحيائيجبر رحيم سعد وسن3425242042117282

الزراعة كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيجابر عبدالحسين حيدر رضا3426241941076023

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.4للبنين بابل ثانويةاحيائيعبود محسن طاهر محمد3427232041021110

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0الخارجياتاحيائيراجي جبير عبدالحسين زينب3428252042401103

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيعاتي كريم حسن زيد3429252041007139

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0المختلطة القين بن زهير ثانويةاحيائيجبيح حسين كتاب بتول3430232042167006

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيكريم صبار سلمان فاطمه3431242042106184

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيالعباس عبد جعفر علي حسن3432252041216007

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنات الجنان ثانويةاحيائيفرحان عبيس توفيق سميره3433242042079017

الزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيبخيت نعيم عالوي احمد3434252041150017

الزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيلويج حسين جاسم ايات3435242042119010

الزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيصباح الحسين عبد كريم زهراء3436242042106105

الزراعة كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيكظوم الرضا عبد صالح عباس3437242041203394

الزراعة كلية/الكوفة جامعة372.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيمحمد هاشم اسعد مرام3438252052170166

الزراعة كلية/الكوفة جامعة371.0للبنين االهلية المنثور الدر ثانويةتطبيقيهاشم محمود قصي مرتضى3439162051433034

الزراعة كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةتطبيقيعبود تركي سمير حسين3440242051202032

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةتطبيقينعمه الجليل عبد صالح عالء3441252051047009

567 من 111صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

الزراعة كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيمجيد جواد محمد فراس امير3442252051044010

اللغات كلية/الكوفة جامعة478.0الخارجيونادبيحسين علي حسين اسماعيل3443252021400010

اللغات كلية/الكوفة جامعة465.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيجاسم لهوف الجليل عبد فاطمه3444252022053064

اللغات كلية/الكوفة جامعة464.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيموسى عزيز حيدر غدير3445252022086172

اللغات كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةادبيحنون شاكر عالء جمانة3446252022063007

اللغات كلية/الكوفة جامعة446.0للبنات الزهراء اعداديةادبيسويد صادق محمد نرجس3447232022109061

اللغات كلية/الكوفة جامعة442.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةادبيعبود نجم جمال حسن3448242021168004

اللغات كلية/الكوفة جامعة422.0الخارجياتادبيالنبي عبد رشيد عمران سرى3449252022401091

اللغات كلية/الكوفة جامعة420.0اناضولو شاه سليمان ثانويةادبيقصي احسان عال3450162022888002

اللغات كلية/الكوفة جامعة406.0الخارجياتادبيعبدعلي جبار رحيم ناديه3451292022401065

اللغات كلية/الكوفة جامعة399.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةادبيفرهود جاسم حسن محمد3452252021151063

اللغات كلية/الكوفة جامعة393.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيعلي كاظم رائد حسين محمد3453142021201218

اللغات كلية/الكوفة جامعة391.0للبنين الشرقية االعداديةادبيعواد عطشان شهيد منتظر3454222021007039

اللغات كلية/الكوفة جامعة391.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيشنين سلمان داود االء3455252022053006

اللغات كلية/الكوفة جامعة389.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيمنديل محمد عادل محمد3456252021004069

اللغات كلية/الكوفة جامعة389.0للبنات المعرفة اعداديةادبياحمد خيون سالم زهراء3457162022175014

اللغات كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةادبيمحسن جاسم محمد القاسم3458112021201008

اللغات كلية/الكوفة جامعة383.0للبنات االقصى المسجد ثانويةادبيمزعل جاسم صباح مريم3459252022190020

اللغات كلية/الكوفة جامعة381.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيعزيز علي عبد قاسم تبارك3460252022078024

اللغات كلية/الكوفة جامعة380.0للبنين الصمود ثانويةادبيباهض اسماعيل فرات منتظر3461162021435044

اللغات كلية/الكوفة جامعة380.0للبنين الزهري االمام اعداديةادبيعثمان عدنان فراس يوسف3462212021052051

اللغات كلية/الكوفة جامعة378.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيمحمد علي حسن اسراء3463252022053004

اللغات كلية/الكوفة جامعة376.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةادبيشمس حميد محمد زينب3464212022293012

اللغات كلية/الكوفة جامعة376.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيمحمد خضر علي الصغرى فاطمه3465252022170079

اللغات كلية/الكوفة جامعة374.0للبنات فلسطين اعداديةادبيحسن فاضل حسين زهراء3466102022114011

اللغات كلية/الكوفة جامعة372.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد ثانويةادبيمرموص حمزه علي زينب3467252022107023

اللغات كلية/الكوفة جامعة371.0للبنات االهلية المرتضى ثانويةادبيسلمان فرحان الحسن عبد مريم3468252022110015

اللغات كلية/الكوفة جامعة371.0الخارجيونادبيسكران حاجم الواحد عبد حيدر3469142021400079

اللغات كلية/الكوفة جامعة370.0الخارجياتادبيمحمود كاظم فراس فائزه3470232022401098

اللغات كلية/الكوفة جامعة370.0للبنات الشذرات ثانويةادبيشنين الكافي عبد عماد رقيه3471292022077016

اللغات كلية/الكوفة جامعة369.0للبنين الشامية اعداديةادبيبازول عون عبد سلمان علي3472242021015043
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اللغات كلية/الكوفة جامعة369.0للبنين الكندي اعداديةادبيطعيس كاظم حيدر محمد3473232021007035

اللغات كلية/الكوفة جامعة368.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيعلي حمودي جاسم دعاء3474252022053027

اللغات كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات الزهراء اعداديةادبيياسين شعالن صالح نور3475252022093056

اللغات كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةادبيكزار هادي محمد زهراء3476252022171032

اللغات كلية/الكوفة جامعة366.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةادبيابراهيم كاظم عبد امير3477212021018005

اللغات كلية/الكوفة جامعة365.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيمحسن عبيد غانم محمد3478272021031183

اللغات كلية/الكوفة جامعة365.0للبنات غزة ثانويةادبيكاظم كامل فوزي مليحه3479242022097047

اللغات كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين االعتماد اعداديةادبيمنديل االمير عبد تالف مصطفى3480292021010130

اللغات كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيسابط احمد االمير عبد محمود3481152021072204

اللغات كلية/الكوفة جامعة363.0للبنين المهدوية االعداديةادبيطاهر حسان ناجي حسين3482292021017056

اللغات كلية/الكوفة جامعة362.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةادبيشغناب كاظم جواد محمد3483222021254035

اللغات كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيعلوان زيدان خالد هللا عبد3484232021251138

اللغات كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيسندال عرمش علي مصطفى3485162021011021

اللغات كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين الشوملي اعداديةادبيشعيب الحسين عبد علي كرار3486232021054017

اللغات كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين المسائية العراق اعداديةادبيابراهيم خلف فاضل هللا عبد3487162021357108

اللغات كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيخشيش حسن طه مصطفى3488252021024307

اللغات كلية/الكوفة جامعة524.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيداخل عودة الرسول عبد زينب3489222042437016

اللغات كلية/الكوفة جامعة522.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيزغير طه حسن السجاد علي3490252041150212

اللغات كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيعبد جليل ربيع ايمان3491162042383029

اللغات كلية/الكوفة جامعة494.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيمحمد علي اكرم تبارك3492252042101043

اللغات كلية/الكوفة جامعة492.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيميرزا محمد سيدكل نعمه سبأ3493252042084443

اللغات كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيصاحب مهدي صباح مهدي3494252051007199

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة462.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيجلعوط ابراهيم حميد ارشد3495252021012014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين المسائية العباسية ثانويةادبيمحمد مجهول كاظم سيف3496252021156026

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة425.0المختلطة السالالت فجر ثانويةادبيجبير عبد هللا عطا ريكان3497292021111009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة412.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيجفاطه جابر رضا علي3498252021150048

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة406.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيفليفل جسب علي حسين3499252021024100

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة406.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيعبيد نجم فياض مصطفى3500252021012212

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة406.0للبنين الشامية اعداديةادبيمجهول عبد نجم مجتبى3501242021015058

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة405.0المختلطة سكر الواحد عبد الزعيم ثانويةادبيفليح كاظم جواد مصطفى3502252021121014

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة403.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيحسون بلبول االمير عبد مرتضى3503252021024289
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة400.0للبنين سوادي غانم اعداديةادبياحمد جعفر علي محمد3504162021068034

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة396.0المسائية المنار ثانويةادبيمفتن ايوان المهدي عبد احمد3505292021150004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة393.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيعون رشيد حسون احمد3506252021150003

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة387.0للبنين الفدائي اعداديةادبيحسين هللا عبد زيد امجد3507252021013004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة386.0للبنين المهدوية االعداديةادبيظاهر كاظم رحيم احمد3508292021017011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة386.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةادبيمحمد جاسم عالء يحيى3509252021151078

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة385.0للبنين المسائية تدمر ثانويةادبيحميدي فيصل فؤاد سجاد3510252021153025

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة383.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةادبيجبر باني علي حسين3511152021006024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة383.0للبنات اسماء اعداديةادبيكشيش باصي حسين هدى3512242022104041

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة383.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيحسن كاظم عادل محمد3513162021340063

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة382.0للبنين النجدين اعداديةادبيخشوش عبد الحسين عبد هاني3514242021063021

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة380.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةادبياحمد فياض هادي فاطمه3515272022072038

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة380.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيالعالي عبد الزهره عبد رحيم حسن3516252021024071

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة377.0للبنين النور شفق اعداديةادبيراضي عبد كريم باقر3517142021061017

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة376.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبينجم كزار حيدر علي محمد3518252021012168

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة373.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةادبيسكر وحيد سعد علي3519252021038013

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة372.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيهاشم محمد علي عباس3520252021150039

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة371.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةادبيحمص كاظم سعد حسين3521242021202024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة370.0للبنين غماس اعداديةادبيجواد بشير االمير عبد رضا3522242021016027

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة370.0للبنات الشذرات ثانويةادبيكنفذ دعيم علي االء3523292022077006

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنات العقابي سالم حسن الشهيد اعداديةادبيمشكور عبد محمد سرور3524242022186037

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةادبيشهيد يحيى جاسم حسن3525252021044007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنين الرضا االمام اعداديةادبيزياد هاشم كاظم علي3526122021003081

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنين الثقلين اعداديةادبيمحمد عبد رضا محمد حسين3527292021009054

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة369.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةادبيخميس محسن ماجد قيصر3528212021273048

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة368.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةادبيسعيد محمد جاسم رياض محمد3529232021160011

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة368.0للبنين الثقلين اعداديةادبيهادي محمود شاكر مصطفى3530292021009141

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة368.0للبنين الفدائي اعداديةادبيكاظم جبر هاشم حسن3531252021013012

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات الشعب اعداديةادبيشاتي هللا خير باسم زهراء3532132022098063

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبييسر جوهر سجاد علي3533252021012128

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين البصير مهدي ثانويةادبيمحيسن فاضل حسين علي3534232021058027
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيداود احمد عمار موده3535272022071049

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين اتى هل اعداديةادبيمحمد حسن ضرغام الدين سيف3536252021203024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيعبد حسن عباس حسين3537122021176010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة473.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةاحيائيالحليم عبد محمد حلمي حيدر3538252041026009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة446.0الخارجياتاحيائيعباس فرحان رحيم طيبه3539242042401060

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة431.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحريب حسين رسول عباس3540252041044225

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة427.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي الحسين عبد محسن فاطمه3541252042100240

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة423.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحسين عباس حمزه باقر محمد3542252041001236

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة415.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيجبر الشهيد عبد عباس زهراء3543252042101087

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة413.0للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيسلمان علي طالب دعاء3544252042053024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة413.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةاحيائيهاني هاشم جاسم حسن3545252041018007

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة412.0للبنات الصباح اعداديةاحيائيماشي غاوي نجاح غدير3546252042064058

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة411.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعلي عزيز حيدر رضا3547252041044155

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة405.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيعبود كاظم سعد محمد3548252041200119

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة404.0للبنات السرور اعداديةاحيائيحسن حمزه باسم ايات3549242042085004

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة403.0الخارجيوناحيائيفشل شاكر محمود علي3550252041400082

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة403.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيكاظم علوان محمد الهدى نور3551242042120277

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة402.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعبد جاسم حسن علي3552252041031390

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة402.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيحسن سعيد عمار نور3553252042075069

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة400.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيخيري عبد حسين حيدر3554242041211030

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة400.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحامد االمير عبد حسين االمير عبد3555252041031342

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة399.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيكاظم عبد نور عواد هللا عبد3556242041076076

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة399.0للبنات االهلية الثقة ثانويةاحيائيخضير غازي فيصل نورا3557242042081097

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة399.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيخليل هللا عبد حسين هبه3558252042084746

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة399.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيصباح رحم سليم نرجس3559242042121277

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة398.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحافظ ياسر علي محمد3560252041044429

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة398.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيلفته عبد علي حيدر3561252041009091

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة398.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيعلي عبد عبد سعد رقيه3562252042089047

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة398.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيسالم عباس نصير زينب3563252042084420

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة397.0المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيسلمان جبر كاظم صباح3564242042169052

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة396.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيعبد عطيه زاهر منتظر3565252041150414
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واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة401.0للبنين االهلية المدى ثانويةتطبيقيشبيب لفته ربح محمدباقر3566162051135066

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة391.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيحسن يوسف حسن هاشم3567252051044169

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة389.0للبنين المسائية الكرار ثانويةتطبيقيمهاوي كريم محمد مصطفى3568252051163045

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين الناصرية اعداديةتطبيقيمهلهل عوض االمير عبد محمد3569222051001059

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيجبير غالي نعيم حيدر3570282051008038

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة384.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيحسين لفته نبيل جعفر3571162051034024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة382.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيبراز عمران رعد الفضل ابا3572252051153001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة382.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيعلي تقي محمد علي حسنين3573252051205024

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة381.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيمحمد شنيف ماجد مصطفى3574222051021055

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة380.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةتطبيقينايف لفته طه أفراح3575162052252001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة379.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةتطبيقيسلطان سكر حامد هشام3576252051160029

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة377.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيرهج ناصر شالل حسن3577162051363064

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة377.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيحماد هماش مطر ختام3578162052192005

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة376.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقيمفتن مشاري فائق مريم3579162052243042

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة375.0للبنات االهلية الذهبية اور ثانويةتطبيقيمبارك كامل عيسى اديان3580222052432001

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة375.0للبنين جون الشهيد ثانويةتطبيقيفايت عمران حسين علي محمد3581272051018040

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة375.0للبنين محفوظ علي حسين اعداديةتطبيقيعبد رحيم شاكر زيد3582252051030010

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة375.0للبنين الفرزدق اعداديةتطبيقيسكران نعيم اسعد علي3583162051028022

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة375.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيتومايه عبد محمد ميثم3584252051153124

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة375.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيرويعي حمزة فالح تبارك3585242052106009

واالقتصاد االدارة كلية/الكوفة جامعة375.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةتطبيقيحوشان فيصل رائد هاجر3586162052252039

التربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةادبيعبد صاحب عمار ياسر3587252021044048

التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنات الصباح اعداديةادبيجواد عالوي جبر غفران3588252022064086

التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيمحمد مردان رضيوي فرحان3589252021150060

التربية كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين المسائية غماس ثانويةادبيكاظم صاحب صباح هادي3590242021201065

التربية كلية/الكوفة جامعة556.0للبنات الحرية شمس اعداديةاحيائيحسون المحمد عبد عباس رقيه3591252042094026

التربية كلية/الكوفة جامعة517.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيمدلول كاظم وليد كاظم3592252041157100

التربية كلية/الكوفة جامعة513.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيكاظم جواد علي علياء3593252042170460

التربية كلية/الكوفة جامعة510.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيدحام حسين محمد زهراء3594242042220375

التربية كلية/الكوفة جامعة505.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيحداوي الكاظم عبد حامد علي3595252041207064

التربية كلية/الكوفة جامعة502.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمهدي محمد زهير مروه3596252042100316
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التربية كلية/الكوفة جامعة499.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيكاظم جواد صباح زهراء3597252042197007

التربية كلية/الكوفة جامعة497.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيوهاب احمد مهدي زينب3598252042108146

التربية كلية/الكوفة جامعة489.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمطلق علي نوكر حسن استبرق3599252042062058

التربية كلية/الكوفة جامعة488.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيكيمر الزهره عبد ماهر ايات3600252042056041

التربية كلية/الكوفة جامعة482.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيهاشم جابر هاشم رقيه3601252042170252

التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين المسائية العباسية ثانويةاحيائيكاظم الحسين عبد فاهم صادق3602252041156033

التربية كلية/الكوفة جامعة476.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيجاسم علوان حسين علي3603252041014095

التربية كلية/الكوفة جامعة472.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعيدان صاحب حامد حيدر3604252041044138

التربية كلية/الكوفة جامعة467.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيبديوي الزهره عبد ماجد زينب3605252042170373

التربية كلية/الكوفة جامعة463.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةاحيائيراضي وحيد سليم احمد3606252041122007

التربية كلية/الكوفة جامعة463.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيهالل فخري شهيد فاطمه3607232042087273

التربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنين الحلة اعداديةاحيائياألمير عبد سعدي احمد باقر محمد3608232041020301

التربية كلية/الكوفة جامعة460.0للبنات النور اعداديةاحيائيعلي عبد الكاظم عبد فاهم حوراء3609242042095043

التربية كلية/الكوفة جامعة458.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيصدام رحمان علي رنا3610252042070081

التربية كلية/الكوفة جامعة456.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةاحيائيحمادي جبار االمير عبد احمد3611252041020005

التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيوهام صالح حسن براء3612222042175028

التربية كلية/الكوفة جامعة484.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةتطبيقيمجدي هادي سلمان علي3613252051024016

التربية كلية/الكوفة جامعة446.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةتطبيقيحسن عبد الكريم عبد ميثم3614252051010055

التربية كلية/الكوفة جامعة438.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيمحمد هاشم مهدي عماد3615162051301063

التربية كلية/الكوفة جامعة430.0للبنين النضال اعداديةتطبيقيمهيدي ريكان كركان هاشم3616242051014068

التربية كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيهادي حميد نعمه احمد3617252051150011

التربية كلية/الكوفة جامعة424.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيهاشم حنون خالد منتظر3618252051044164

التربية كلية/الكوفة جامعة422.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيهاشم صبيح ضياء ابراهيم3619162051363002

التربية كلية/الكوفة جامعة418.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيالزهره عبد محمود صبحي نور3620252052059139

التربية كلية/الكوفة جامعة417.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيشاهين فرحان احمد حسن3621252051153022

التربية كلية/الكوفة جامعة416.0للبنات التحرير ثانويةتطبيقيشاني علي حسين فاطمه3622242052101021

التربية كلية/الكوفة جامعة412.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيصكبان عجة حاتم عقيل3623292051004087

التربية كلية/الكوفة جامعة409.0للبنين المسائية العباسية ثانويةتطبيقيحسين مدلول فرحان عباس3624252051156035

التربية كلية/الكوفة جامعة407.0للبنات االهلية المرتضى ثانويةتطبيقيمحمد حسين فاضل زهراء3625252052110005

التربية كلية/الكوفة جامعة406.0للبنات القادسية اعداديةتطبيقيسلمان هالل ناهي فضاء3626252052111015

التربية كلية/الكوفة جامعة401.0للبنين الرجيبة اعداديةتطبيقيهادي علوان فائق محمد3627272051020028
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التربية كلية/الكوفة جامعة401.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيمحمود الرزاق عبد عدنان علي3628252051009051

التربية كلية/الكوفة جامعة399.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيجبار نعمه حمزه علي3629252051009048

التربية كلية/الكوفة جامعة397.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيهللا عبد حمزه عدنان محمد3630272051007054

التربية كلية/الكوفة جامعة396.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيحنتوش علي عبد محمد الهدى نور3631282052068071

التربية كلية/الكوفة جامعة395.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقياحمد عبد ناجي ايات3632252052056010

التربية كلية/الكوفة جامعة395.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةتطبيقيلفته خدام مراد رقيه3633272052053009

التربية كلية/الكوفة جامعة394.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيسليم عبود حمودي بنين3634252052056017

التربية كلية/الكوفة جامعة394.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيراضي فاضل معين علي3635252051044093

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة541.0الخارجياتادبيكاظم حاكم هاتف هديل3636252022401137

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة475.0الخارجياتادبيحسن محمد محمد جاسم فاطمه3637252022401106

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة413.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيعبد هالل راوي بيداء3638252022193025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة410.0للبنات الرملة ثانويةادبيناصر لفته مبدر كوثر3639252022061047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة404.0للبنات الجزائر اعداديةادبيجابر طه خالد ساره3640252022091033

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة402.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيعبيس عبد حسين شيرين3641252022086155

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة402.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيهادي االمير عبد داخل زينب3642252022193068

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة401.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيحسن هادي عدنان مريم3643252022053077

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة396.0للبنات االهلية المنتظر شمس ثانويةادبيالنبي عبد صبري عامر نورس3644242022193001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة390.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيكاظم عبد صباح تبارك3645252022056020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة389.0للبنات الدر شجرة  اعداديةادبيمحسن فاهم نصير سارة3646252022080067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة389.0للبنات االسراء ثانويةادبيكريم نعمه سعد ايات3647252022088001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة386.0الخارجياتادبيمهدي ناجي زكي زينب3648252022401073

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة386.0للبنات الكفاح ثانويةادبيحسن جدوع احمد نرجس3649232022113042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة383.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبيحمد جبار كريم فاطمه3650252022085042

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة381.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبينعمه جاسم حسن ايمان3651252022056013

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة381.0للبنات الصباح اعداديةادبيحسن داخل األيمه عبد شيماء3652252022064079

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة380.0للبنات الهدى اعداديةادبيجعاز حنون عماد حنين3653242022115024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة380.0المختلطة تبارك ثانويةادبيعلي جاسم سامي رقيه3654252022115003

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة380.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيالحسين عبد حسن لواء زهراء3655252022056047

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة378.0للبنات االفتخار اعداديةادبيجابر كاظم فواد غفران3656252022079082

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة377.0للبنات الصباح اعداديةادبيجريو كلف شاكر فاطمه3657252022064092

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة375.0للبنات اليقظة اعداديةادبيجابر داخل قاسم فاطمه3658252022194031
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة504.0للبنات األهلية النجوم ثانويةاحيائيساجت مناتي كاظم حوراء3659252042055027

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة500.0للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيكاظم حسين مثنى مريم3660252042109078

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة499.0المختلطة علي بن زيد اعداديةاحيائيحسن حبيب الرضا عبد زهراء3661252042113016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة488.0الخارجياتاحيائيعباس راضي قاسم حوراء3662252042401050

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة478.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيناصر سلمان سامي دعاء3663252042059300

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة472.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجمعه ناجي فراس ايات3664252042170062

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة463.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعبد عباس كريم فاطمة3665252042100116

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة457.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيطوينه جبير علي فاطمه3666242042134170

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات السنية اعداديةاحيائيالحسين عبد عباس حسن بنين3667242042102053

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة454.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيعلوان جهادي محسن حماس3668242042093043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة449.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيالحسين عبد هاشم محسن فاطمة3669232042271597

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة449.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيكحيط فاهم عادل االء3670252042062094

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيعمران حسن محمد عماد زهراء3671292042094023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمحمد جاسم حيدر يقين3672252042096568

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيعلوان محسن علي شمس3673252042056195

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيفهد مخيف حمزة نور3674252042070214

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة441.0للبنات القانتات ثانويةاحيائيجاسور شعالن حمود سهاد3675242042184034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة440.0للبنات السنية اعداديةاحيائيناجي محسن فالح بتول3676242042102049

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة439.0للبنات البطحاء اعداديةاحيائيحمدان عوده محمد زهراء3677222042160022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيكرو جاسم عامر ايات3678252042108019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة436.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيعطيه عبيد منصور فاطمه3679232042098164

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة435.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحمود داغر رغدان شيماء3680252042062872

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة435.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيوطبان محي الرضا عبد زينب3681252042097104

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة434.0للبنين المنار اعداديةاحيائيمسير مشكور قادر زهراء3682222042095024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيمهدي الحسين عبد علي الهدى نور3683252042095125

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة434.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيجابر حمزه مسلم رقيه3684292042160072

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة433.0المختلطة االسماعيلية ثانويةاحيائيشندي حسين كامل غدير3685232042226010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة431.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيكاظم غازي صفاء ايات3686252042062122

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة430.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيكاظم الرضا عبد حسن شموس3687252042062843

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة429.0الخارجياتاحيائيحسين كاظم عدنان هبه3688252042401173

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة428.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيكعيد يوسف ناظم زينب3689252042170379
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات الصباح اعداديةاحيائيتالي صيهود مخلص بنين3690252042064015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيعباس نعمه حيدر فاطمه3691252042108209

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة425.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيهويدي عبد حمود زهراء3692252042170277

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة424.0المختلطة االنفال ثانويةاحيائيعبيس حمود حسين غسق3693232042169029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحبيتر كريم مالك ليلى3694242042220685

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة423.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيخشان غالي الجليل عبد ازل3695292042094005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة422.0للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيهللا عبد الرضا عبد باسم زينب3696252042053057

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة422.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيمهدي الرزاق عبد رائد زينب3697242042093088

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة420.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعباس عويد سلمان رسل3698242042134067

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة417.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمذروب عليوي حبيب فاطمه3699242042220617

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة461.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيعباس جاسم مساعد شهد3700252052096039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة419.0للبنات الصدر امنة اعداديهتطبيقيصخي كاطع سعيد نور3701252052082039

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة413.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيظاهر كاظم فالح شيماء3702252052170128

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة413.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةتطبيقيسلمان حسين فليح صحراء3703252052084028

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة413.0للبنين التضامن ثانويةتطبيقيدبيس منهل محمد مريم3704222052016009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة412.0للبنات األهلية المستقبل ثانويةتطبيقيحسين نعيم عالوي غدير3705222052139022

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة403.0للبنات األهلية النجوم ثانويةتطبيقيعبدالرضا رحيمه علي رندا3706252052055010

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة400.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيالسادة عبد كاظم الهادي عبد جمانه3707252052170043

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة399.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيمحسن ظاهر محسن يسر3708252052056063

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة395.0اللبنات  االشراق ثانويةتطبيقيسرحان جاسم حميد رقية3709222052187014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة392.0للبنات السوق اعداديةتطبيقيالحسين عبد االمير عبد مصطفى انفال3710222052209005

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة387.0الخارجياتتطبيقيمهدي محمد جمعه بنين3711252052401009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة387.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةتطبيقيالرزاق عبد مجيد موفق فاطمه3712252052062029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة386.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيعلقم الرضا عبد جواد فاطمة3713252052170153

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة386.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيبوهان ابراهيم احمد أسماء3714162052207001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة386.0للبنات اسماء اعداديةتطبيقيجالب علوان حاكم مريم3715242052104020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة384.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيارحيم الكاظم عبد عقيل زهراء3716272052057024

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة382.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيكمر نعمة عبد رباب3717252052170056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة382.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيالمحيسن كربول جواد انفال3718232052271023

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة382.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةتطبيقيهادي محمد جاسم ياسمين3719252052087011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة382.0للبنات تونس اعداديةتطبيقيسهر عيسى خلف هاجر3720222052106030
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للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة379.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيمراد عاجل جبار سجى3721282052190078

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة378.0للبنين المنار اعداديةتطبيقيورك قاسم قيس اصاله3722222052095001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة377.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيكريم محسن كامل بنين3723242052220045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة376.0للبنات الحاتمية ثانويةتطبيقيمحمود طاهر حسين ضفاف3724182052159008

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة376.0للبنات الصدر امنة اعداديهتطبيقيجواد الدين كمال حميد الزهراء فاطمه3725252052082029

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة374.0الخارجياتتطبيقيعلي عبد سامي زهراء3726252052401015

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة374.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيحسين الرزاق عبد سلمان البنين ام3727252052059011

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة374.0للبنات الحاتمية ثانويةتطبيقيمحمود طاهر جاسم ايالف3728182052159002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة373.0للبنات الهدى قبضة ثانويةتطبيقيالمي علي عمار زهراء3729282052080007

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة372.0للبنات السوق اعداديةتطبيقيعلي محمد جاسم سجود3730222052209034

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة432.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةتطبيقيحمد عبداالمير كريم زهراء3731231952205006

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة370.0للبنات الطاهرالمستندة ثانويةتطبيقيمزهر خلف سمير زهراء3732222052426012

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة370.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيعبيس ابراهيم كاظم رغد3733232052271088

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة369.0للبنات المؤمنات اعداديةتطبيقيمجيد نعيمه صبري زهراء3734222052138020

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة369.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيحسان حاتم محمد ريهام3735282052190045

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة369.0اللبنات  االشراق ثانويةتطبيقيفهد علي ياسر اسيل3736222052187002

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة368.0للبنات االشراق ثانويةتطبيقيحسن مالك كريم حوراء3737252052195009

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات المصطفى اعداديةتطبيقيكاطع جواد غسان ضحى3738222052105032

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيجياد حسن قاسم رقية3739272052063025

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيكاظم الحسين عبد قيس انفال3740162052383016

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيجباره جمعه ضيدان حميده3741222052323019

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةتطبيقيمالح ظهير جمعة زينب3742222052321056

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيحسين علي الكاظم عبد شهالء3743242052220142

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات االسكندرية ثانويةتطبيقيحسون سلمان عباس تبارك3744232052094001

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة426.0للبنين التضامن ثانويةتطبيقيدبيس كامل سعيد زينب3745221952016004

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة365.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيجاسم كامل فياض نور3746272052058059

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة364.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيعبيس جواد صالح زهراء3747232052271102

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة364.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةتطبيقيعكله كلف الرزاق عبد كوثر3748242052088014

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيحول علي حسن فاطمة3749252052170154

للبنات التربية كلية/الكوفة جامعة362.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيحسين الحافظ عبد ابراهيم عبير3750232052114015

اآلداب كلية/الكوفة جامعة399.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبييوسف علي محمد قاسم مريم3751252022086210
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اآلداب كلية/الكوفة جامعة390.0للبنات الصباح اعداديةادبيابراهيم هللا عبد اسعد رباب3752252022064046

اآلداب كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين المسائية الكرار ثانويةادبيجدوع جاسم ناظم جاسم3753252021163007

اآلداب كلية/الكوفة جامعة382.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيدايخ عبادي ايوب مصطفى3754252021004083

اآلداب كلية/الكوفة جامعة379.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيمطر رميض كريم علي3755252021024195

اآلداب كلية/الكوفة جامعة379.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيمسلم حسن راجي غفران3756252022116035

اآلداب كلية/الكوفة جامعة378.0للبنات الفرزدق اعداديةادبيبيده خوام غانم هاجر3757252022073052

اآلداب كلية/الكوفة جامعة377.0الخارجياتادبيعلي رضا محمد زينب3758252022401079

اآلداب كلية/الكوفة جامعة373.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيساجت مهدي صالح امير3759252021024034

اآلداب كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيجاسم حسن الزهرة عبد راضين3760212022133019

اآلداب كلية/الكوفة جامعة366.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيمهدي صالح فائز ميثم3761252021150087

اآلداب كلية/الكوفة جامعة365.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيحمزه الرضا عبد علي نور3762252022056091

اآلداب كلية/الكوفة جامعة363.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيكاطع مكي حيدر مسلم3763252021012192

اآلداب كلية/الكوفة جامعة363.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيعجمي راهي جاسم مثنى3764252021008138

اآلداب كلية/الكوفة جامعة362.0للبنات القادسية اعداديةادبيهاني هادي سالم بنين3765252022111006

اآلداب كلية/الكوفة جامعة362.0للبنين الكفل اعداديةادبيعبيس هاشم حميد وليد3766232021032079

اآلداب كلية/الكوفة جامعة361.0الخارجياتادبيعيسى جبار جالل حنين3767152022401032

اآلداب كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيطليل رحيمه كاظم جواد3768282021046022

اآلداب كلية/الكوفة جامعة361.0للبنين المسائية الفلك ثانويةادبيجواد جوري علي زيد3769252021158015

اآلداب كلية/الكوفة جامعة360.0للبنين االعتماد اعداديةادبيجاسم جفط سامي رحيم3770292021010050

اآلداب كلية/الكوفة جامعة360.0المختلطه االنتصار ثانويةادبيعرين فارس العباس عبد مصطفى3771252021036027

اآلداب كلية/الكوفة جامعة360.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةادبيمحمد رشيد غازي ديدار3772212022290011

اآلداب كلية/الكوفة جامعة444.0للبنين الوهج اعداديهاحيائيعلك فرحان شاكر احمد3773242041051002

اآلداب كلية/الكوفة جامعة438.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمرزه محمد عمار زهراء3774252042096232

اآلداب كلية/الكوفة جامعة437.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائييونس حيدر هادي علي حسن3775172041178029

اآلداب كلية/الكوفة جامعة427.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعلي المجيد عبد صادق بنين3776252042062194

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة401.0للبنين الفدائي اعداديةادبيجبر ارحيم ثائر مرتضى3777252021013029

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة397.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيمحسن عويز حميد رواء3778252022170042

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة394.0للبنين الصالحية ثانويةادبيمهدي صخيل االمير عبد حسين3779242021022019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة390.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةادبيعبود عمران عالء زينب3780242022122032

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة390.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبياالمير عبد حميد رائد حوراء3781252022053025

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة387.0للبنين غماس اعداديةادبيفهد راضي عبادي صادق3782242021016032
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االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة386.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيكاظم حسين علي عبد محسن3783252021154025

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة386.0للبنين االبراج اعداديةادبيجبار عبد سعد علي3784252021027051

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة384.0للبنين الشامية اعداديةادبيبازول عون عبد سلمان رضا3785242021015022

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة445.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيعبد محمد جهاد محمد3786291921016066

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة443.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيخشان جاسم رزاق اسلم3787252041207004

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة442.0للبنين الشيعي للوقف (ع) الكعبة وليد ثانويةاحيائيحسين علي االمير عبد محمد3788252041033023

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة425.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيحسين احمد غسان محمد3789252041150354

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة425.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعواد تركي عوض بنين3790252042059176

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة418.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد عبد حسن ماهر3791252041031529

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة418.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةاحيائيلهمود كريم طالب عالء3792252041010096

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة392.0للبنات الرملة ثانويةتطبيقيمهدي محسن جواد زهراء3793252052061006

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة391.0للبنين المسائية الدواية اعداديةتطبيقيرمضان جبر هاشم الرحمن عبد3794222051313028

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة391.0للبنين القيثارة اعداديةتطبيقيعبود لفته جبر محمد3795222051051065

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة387.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةتطبيقيبكيش متعب سامي كرار3796252051122061

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة384.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقينجم سالم ظافر محمد3797252051044120

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة381.0للبنين االمل شمس اعداديةتطبيقيعبيد سدخان كريم علي3798222051374052

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة380.0للبنين زيدون ابن اعداديةتطبيقيخلف كاطع عمار علي3799282051022085

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة379.0للبنين النيل ثانويةتطبيقيهالل حمد امير سقا3800232051033019

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة378.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيعطيه بجاي لطيف موسى3801222051307263

االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة377.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةتطبيقيعزوز قاسم نسيم علي3802252051012054

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة371.0للبنات اليقظة اعداديةادبيبجاي حسن صباح زينب3803252022194017

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة368.0للبنات البالغة نهج ثانويةادبيخضير سعيد مصطفى ذكريات3804242022145017

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة367.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيعبد حسن فالح بنين3805252022086039

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة366.0للبنات واسط اعداديةادبيمحمود غني عادل زهراء3806252022066019

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة362.0للبنات االفتخار اعداديةادبيالرضا عبد العباس عبد نبراس ساره3807252022079064

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة417.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةاحيائيالرضا عبد محسن االمير عبد نور3808242042142069

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة410.0للبنات االهلية المنار اعداديةاحيائيرحيم فضاله الرضا عبد غدير3809252042058031

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة400.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيعنين جالي طالب افراح3810252042101016

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة399.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيعلوان جاهل الرضا عبد زينب3811242042220430

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة396.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيخطار تمكين عدنان انتظار3812252042170048

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة396.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيحمزة كوعي جبار مريم3813242042106209
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االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة394.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيحسين علي عقيل بنين3814252042194008

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة380.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيبعيوي شاكر كريم رواء3815242052220090

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة364.0للبنين المنار اعداديةتطبيقيعبود حمزه عطيه الندى قطر3816222052095042

االطفال رياض قسم/االساسية التربية كلية/الكوفة جامعة362.0للبنات الربيع اعداديةتطبيقيكاظم علي مؤيد تبارك3817232052098018

االثار كلية/الكوفة جامعة408.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهادي جواد مكي مالك3818252042100392

االثار كلية/الكوفة جامعة402.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيطاهر عطيه يحيى ايه3819272042160054

االثار كلية/الكوفة جامعة364.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيمحمد حايس جبر ميعاد3820292052051097

االثار كلية/الكوفة جامعة363.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةتطبيقياحمد شهاب سامي يحيى3821212051274075

االثار كلية/الكوفة جامعة363.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيحسين علوان عباس ايهم3822252051009010

الفقه كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات االهلية االحرار طريق ثانويةادبيناصر سكن راهي زينب3823232022303004

الفقه كلية/الكوفة جامعة363.0للبنات االفتخار اعداديةادبيحلبوت صويح غالب ضحى3824252022079075

الفقه كلية/الكوفة جامعة414.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةاحيائيحسن حبيب ضرغام بنين3825252042063006

الفقه كلية/الكوفة جامعة402.0الخارجياتاحيائيوداعه جبار سالم رباب3826252042401064

الفقه كلية/الكوفة جامعة401.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيعليوي حسين عباس زهراء3827252042097074

الفقه كلية/الكوفة جامعة395.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحسن محمد حميد سمير ايه3828252042056044

الفقه كلية/الكوفة جامعة367.0للبنين المؤاخاة اعداديةتطبيقيحنين ابو واوي محمد جعفر3829272051037007

الفقه كلية/الكوفة جامعة367.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةتطبيقيعصواد شالكه حليم حسين3830252051116010

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة442.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحسان خضير عباس دعاء3831252042056102

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة432.0للبنين بيروت ثانويةاحيائيمانع حيدر أسعد ياسر3832232041022040

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة429.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعلي هادي موفق فاطمه3833252042096426

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة427.0للبنات االمير اعداديةاحيائيجاسم نصيف كريم تبارك3834252042083032

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة421.0المختلطة الخلد ثانويةاحيائيسمير علي صباح محمد3835222041245036

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة416.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيعزيز حسين حسن محمد عباس3836232041060064

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة414.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعلي محمد سمير سيف3837252041044207

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة401.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيبدن الواحد عبد محمود بتول3838252042070030

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة401.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيكاطع عايد حيدر رحمة3839242042106062

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة400.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيحمود محمد عالوي زينة3840262042074073

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة399.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيحمدان محمد عادل محمد3841142041170050

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة398.0الخارجياتاحيائيعلي مهدي كاظم فرقان3842252042401142

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة390.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيعباس خضير سمير مسلم3843182051006055

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة388.0للبنين االهلية العلم نبراس ثانويهتطبيقيعبيد حبيب حسن مصطفى3844162051129018
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العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة386.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيحسن الكريم عبد الرحمن عبد علي3845162051022081

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة383.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيالحميد عبد سالم محمد سالم علي3846252051008090

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة381.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيناشور حميد علي حسن3847252051150045

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة381.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيمهدي هادي حيدر مرتضى3848252051007172

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة380.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيكاظم عبيد علي محمد3849252051008134

العمراني التخطيط كلية/الكوفة جامعة374.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقياالمير عبد صاحب جعفر صادق محمد3850252051157090

الطب كلية/تكريت جامعة598.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيعلو هللا عبد سليمان راكان3851332041070031

الصيدلة كلية/تكريت جامعة592.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيامين علي دلشاد مصطفى3852202041377207

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة533.0للبنين االهلية الخطيب ثانويةتطبيقيعويد صالح مهدي احمد3853182051119003

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة508.0للبنين الجراح عبيدة ابو اعداديةتطبيقيمصطفى حسن ابراهيم ايهم3854182051011003

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة497.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيرمضان شريف عباس يونس3855202051377135

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة493.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةتطبيقيموسى محمد موسى محمد3856332051050006

المدني قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة489.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيرضا رشيد نوزاد توانا3857202051304019

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة515.0الخارجياتتطبيقيحسين حمود سامي نبعه3858182052401020

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيوريوش حليحل صالح محمد3859282051044081

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة446.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقيعلي كزار جمعه حيدر3860282051039008

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة446.0الخارجيونتطبيقيبدر محيبس جاسم علي3861282051400043

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة445.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيصالح محمد حسين علي3862172051400036

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة445.0الخارجيونتطبيقيهاشم حسن علي حمزه3863232051400025

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة444.0للبنين المسيب اعداديةتطبيقيسلمان الكاظم عبد احمد امير3864232051009004

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة581.0للبنين االهلية تكريت ثانويةاحيائياسماعيل طارق فراس هللا عبد3865182041057015

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة524.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيصالح صديم موفق استبرق3866182042227003

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة504.0للبنات البوجواري ثانويةاحيائيجاسم علي عبد هديل3867182042168022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة503.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيحسن نوري ليث مريم3868182042172045

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة451.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيهللا جار مهدي ناجح الباقر محمد3869162051497084

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة448.0للبنين محمد آل قائم ثانويةتطبيقيمحمد محسن عباس محمد3870162051432016

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة443.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيعبد فيصل سعد يوسف3871182051077026

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة443.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمطلك والي حسين علي3872282051151454

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة556.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيعسل حماد سعيد نوره3873182042261027

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة535.0للبنين الجهاد ثانويةتطبيقيناصر هامل حسن احمد3874282051032004

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة518.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقينصار كاظم رحيم حسين3875222051310048
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البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة447.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيالرحمن عبد عدنان مظفر القادر عبد3876182051077010

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين الخطيب اعداديةتطبيقيصعب احمد وليد محمد3877182051002082

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة426.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقياحمد حمد مزهر اسراء3878182052343002

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة425.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيابراهيم غني هشام يمامه3879182052194017

البيئة قسم/الهندسة كلية/تكريت جامعة424.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةتطبيقيزهوان هللا عبد رعد شمس3880182052227005

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيالزم حسن ريسان حسين3881142051201070

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيطالب كاظم عالء مرتضى3882242051062099

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة440.0للبنين العوض محمد الشهيد اعداديةتطبيقيشالش محمد خلف سبهان3883182051099015

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة438.0للبنين العمارة اعداديةتطبيقيبدن خماس ماجد مجتبى3884282051006114

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة437.0للبنين المروءة ثانويةتطبيقيحسين روفان خيري شامل3885182051025004

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة434.0الخارجياتتطبيقيحسين لطيف مطشر يقين3886182052401023

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة431.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيذرب جراح عكاب يوسف3887222051300142

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيكاظم الحمزه عبد سعد مصطفى3888272051154246

الكهربائية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين االهلية االندلس ثانويةتطبيقيجاسم خالد هشام احمد3889162051063003

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة494.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيالساده عبد ثويني موفق هللا عبد3890162041060057

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة486.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيحمدي وسمي اياد نبا3891212042121188

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة486.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيابراهيم مدحت مصطفى احمد3892202041001029

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة483.0الخارجيوناحيائيمحمد علي مالك عمر3893202041400040

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة482.0للبنين الحمزة اعداديةاحيائيفزاع كاظم عباس صادق3894242041010069

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة479.0المختلطة النخيل ثانويةاحيائيجاسم هادي جميل مرتضى3895232041211043

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة472.0للبنين السالم ثانويةاحيائيصالح حماده اسامه منار3896182042044021

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة430.0للبنين النموذجية النصرتطبيقيمجيد حازم غريب هللا عبد3897312051024032

الميكانيكية قسم/الشرقاط/الهندسة كلية/تكريت جامعة426.0للبنين  الرفاعي اعداديةتطبيقيسمير ساجت حسين يعقوب3898222051028021

والغاز النفط تكرير قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة553.0للبنات االندلس اعداديةتطبيقيهللا عبد مصطفى خليل زمزم3899172052286015

والغاز النفط تكرير قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة552.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيخضير كاظم ناجي نرجس3900162052381140

النفطية المنظومات سيطرة قسم/النفطية العمليات هندسة كلية/تكريت جامعة536.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيعبد خضير رمضان فرحان3901162051033074

العلوم كلية/تكريت جامعة547.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيعبدهللا علي زياد زينة3902182042271084

العلوم كلية/تكريت جامعة521.0للبنين الضلوعية اعداديةاحيائيمحمود علوان سبتي عثمان3903182041005025

العلوم كلية/تكريت جامعة516.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيموسى حسن يوسف دعاء3904202042114030

العلوم كلية/تكريت جامعة514.0للبنات الجديد الفجر ثانويةاحيائيمحمد عايد حميد هدى3905182042199032

العلوم كلية/تكريت جامعة513.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعلي حميد غربي سيف3906172041400068
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العلوم كلية/تكريت جامعة469.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيصابر محمد الدين حسام محمد3907202051303042

العلوم كلية/تكريت جامعة430.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيخلف حسن كوان عمر3908182051331022

العلوم كلية/تكريت جامعة426.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيحسين كريم محمد الدين نور3909182051005038

العلوم كلية/تكريت جامعة421.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيمحمد اسماعيل هللا عبد موج3910182052343014

العلوم كلية/تكريت جامعة418.0للبنات النزاهة ثانويةتطبيقيحسين عطيه ناظم ايمان3911202052130002

العلوم كلية/تكريت جامعة417.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيفرحان سلطان وصفي ايالف3912182052237004

العلوم كلية/تكريت جامعة411.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيحسون صبحي محمد الرزاق عبد3913182051331015

العلوم كلية/تكريت جامعة409.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقييونس حسين نسيم يونس3914202051003080

العلوم كلية/تكريت جامعة409.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيهللا عبد سليمان رعد عقبه3915182051014016

العلوم كلية/تكريت جامعة405.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقيعبيد شويخ هللا مد اسامه3916182051045003

العلوم كلية/تكريت جامعة403.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةتطبيقيمصروف محمود محمد سبأ3917182052347006

العلوم كلية/تكريت جامعة402.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيمحمد حسين ابراهيم العزيز عبد3918182051331016

العلوم كلية/تكريت جامعة401.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيقدوري حسين حميد ساره3919182052162013

العلوم كلية/تكريت جامعة397.0المختلطة الباهلي اعداديةتطبيقيخلف جاسم محمد سالم3920182051084009

العلوم كلية/تكريت جامعة396.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيطاهر العابدين زين جهاد هدى3921202052139060

العلوم كلية/تكريت جامعة396.0للبنين السالم ثانويةتطبيقيهللا عبد احمد شهاب عدنان3922182051044022

العلوم كلية/تكريت جامعة395.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيمحمد هللا عبد ابراهيم يوسف3923182051014028

العلوم كلية/تكريت جامعة395.0للبنات بيجي ثانويةتطبيقيصالح رشيد رعد رواء3924182052177008

العلوم كلية/تكريت جامعة395.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيثجيل الحسين عبد عالء كرار3925222051319019

العلوم كلية/تكريت جامعة395.0للبنين الدولة سيف ثانويةتطبيقيحسن الهادي عبد عدنان ايهم3926182051088001

العلوم كلية/تكريت جامعة395.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةتطبيقيعلي عذاب بدر دعاء3927182052227003

العلوم كلية/تكريت جامعة394.0للبنين المسائية المنار ثانويةتطبيقيمحمد جاسم حمزة قاسم3928172051364016

العلوم كلية/تكريت جامعة393.0للبنين االرشاد اعداديةتطبيقيخزعل جبار جاسم سالم3929282051101016

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة508.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةاحيائيعكاب برغوث حافظ تهاني3930202042119023

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة494.0للبنات المرجان ثانويةاحيائيعزيز كوان عامر نبراس3931182042262025

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة469.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيمحمد جاسم اسماعيل سرى3932182042162015

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة393.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيشرقي خلف خضير صابرين3933182052162015

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة392.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيالطيف اسماعيل ضياء اية3934182052194001

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة491.0للبنين االهلية تكريت ثانويةاحيائييعقوب يوسف يعقوب همام3935182041057031

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة452.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيرحيم الدين نصر الدين نور سميه3936202042344137

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة448.0المختلطة الجزيرة إعداديةاحيائيخلف ابراهيم الفتاح عبد الرحمن عبد3937202041221007
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الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة502.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيمحمود هادي علي العابدين زين3938182051343013

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة416.0للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيغزوان عكاب فارس هشام3939182051073051

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة415.0للبنين السالم ثانويةتطبيقياحمد علي حسين علي3940182051044023

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة407.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيصالح هللا عبد رائد ابراهيم3941182051343001

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة407.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيحميد محمد هللا عبد صهيب3942182051343017

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة400.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيخلف محمود رياض فهد3943182051029016

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/تكريت جامعة399.0للبنين الفرقان إعداديةتطبيقيمرعي جابر رياض علي3944182051021021

الحقوق كلية/تكريت جامعة494.0المختلطة الياسمين ثانويةادبياحمد مهدي ضياء منار3945182022226001

الحقوق كلية/تكريت جامعة493.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةادبيالحميد عبد ابراهيم الكريم عبد احمد3946182021340011

الحقوق كلية/تكريت جامعة476.0الخارجياتادبيلطيف محمد اسماعيل رسل3947182022401062

الحقوق كلية/تكريت جامعة463.0للبنين الرومي صهيب اعداديةادبيحبيب عطيه كامل الدين سيف3948182021118021

الحقوق كلية/تكريت جامعة457.0للبنين االمين اعداديةادبيهللا عبد خلف فرج هللا عبد3949182021014012

الحقوق كلية/تكريت جامعة451.0للبنين القبس اعداديةادبيعلي هللا عبد مالك الرحمن عبد3950182021131013

الحقوق كلية/تكريت جامعة450.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيغاتر بهير نواف فرحان3951182021339078

الحقوق كلية/تكريت جامعة445.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةادبيموسى خميس علي العرب عز3952182021144003

الحقوق كلية/تكريت جامعة445.0للبنين بابل ثانويةادبيسهيل محمود ستار احمد3953182021061002

الحقوق كلية/تكريت جامعة443.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيصالح احمد شهاب شاكر3954182021088006

الحقوق كلية/تكريت جامعة442.0للبنين االمين اعداديةادبيحسين هللا عبد نوار علي3955182021014017

الحقوق كلية/تكريت جامعة440.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيطه احمد سالم رونق3956182022331015

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0الخارجياتادبيهايس مرعي سعد بيداء3957182022401031

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنات طوز اعداديةادبيحسن سمين الرسول عبد فاطمة3958182022181031

الحقوق كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الدور اعداديةادبيالرزاق عبد حمزه عماد حيدر3959182021003008

الحقوق كلية/تكريت جامعة438.0للبنين الفرقان إعداديةادبيخليل الحميد عبد صهيب يوسف3960182021021068

الحقوق كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المنصور اعداديةادبيحسين حمود احمد هللا عبد3961182021045030

الحقوق كلية/تكريت جامعة435.0للبنين بيجي اعداديةادبيسليم علي وليد سليم3962182021007019

الحقوق كلية/تكريت جامعة435.0للبنين المنصور اعداديةادبيخليف راضي غايب ظاهر3963182021045025

الحقوق كلية/تكريت جامعة434.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيشنون كزار ظافر ايهاب3964182021331004

الحقوق كلية/تكريت جامعة434.0للبنين الرومي صهيب اعداديةادبياحمد شهاب غازي شهاب3965182021118022

الحقوق كلية/تكريت جامعة433.0للبنين التآخي ثانويةادبيهللا عبد حمود حمد محمد3966182021046021

الحقوق كلية/تكريت جامعة433.0للبنين االمين اعداديةادبيجاسم ابراهيم مجيد ابراهيم3967182021014002

الحقوق كلية/تكريت جامعة432.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيطالب جاسم هللا خير محمد3968182021333112
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الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0للبنين التآخي ثانويةادبيسليمان محمد شهاب محمود3969182021046025

الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0للبنات هيازع البو ثانويةادبيمحمود حسن صالح نورياس3970182022198028

الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبياحمد سعدون نصير حنين3971182022351005

الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0للبنين االمين اعداديةادبياسماعيل صالح ستار مزهر3972182021014025

الحقوق كلية/تكريت جامعة428.0المختلطة الياسمين ثانويةادبيمرزوق جاسم نديم حسين3973182021226004

الحقوق كلية/تكريت جامعة427.0للبنين االمين اعداديةادبيصالح ستار جبار عمر3974182021014019

الحقوق كلية/تكريت جامعة427.0للبنين الرومي صهيب اعداديةادبيعواد خليف زيدان براء3975182021118010

الحقوق كلية/تكريت جامعة425.0للبنين بيجي اعداديةادبيمحمد خليل ابراهيم عقيل3976182021007026

الحقوق كلية/تكريت جامعة424.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيصلبي موسى عامر دريد3977182021039012

الحقوق كلية/تكريت جامعة424.0للبنين العاصفة اعداديةادبيخلف جمعه فرج سعد3978182021036014

الحقوق كلية/تكريت جامعة423.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيعلي عبد خلف زياد3979182021004018

الحقوق كلية/تكريت جامعة423.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيعلي حسن علي انس3980182021350022

الحقوق كلية/تكريت جامعة421.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيعزيز جسوم محمد سرور3981182022351013

الحقوق كلية/تكريت جامعة421.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيرزوقي اسماعيل برهان محمد3982182021343056

الحقوق كلية/تكريت جامعة419.0المختلطة البروج ثانويةادبيحسين نزهان حكم انس3983182021321006

الحقوق كلية/تكريت جامعة419.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيسبع مرعي محمد الرحمن عبد3984182021082036

الحقوق كلية/تكريت جامعة419.0للبنين االثير ابن ثانويةادبيصالح عطيه عبد حذيفه3985182021008001

الحقوق كلية/تكريت جامعة417.0للبنات الهدى ثانويةادبيمحمد قاسم نصيف سماح3986182022269016

الحقوق كلية/تكريت جامعة416.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيحمد مسلط الكريم عبد احمد3987182021004004

الحقوق كلية/تكريت جامعة416.0للبنين االبراهيمية اعداديةادبيمخلف جسام حسن جاسم3988182021001007

الحقوق كلية/تكريت جامعة415.0للبنين الفرقان إعداديةادبيصالح محي كمال احمد3989182021021011

الحقوق كلية/تكريت جامعة415.0للبنين الفاروق ثانويةادبيخميس حامد مهدي القهار عبد3990182021094014

الحقوق كلية/تكريت جامعة415.0المسائية بيجي ثانويةادبيصالح هللا عبد حمد محمد3991182021332228

الحقوق كلية/تكريت جامعة415.0للبنين كثير ابن اعداديةادبيمحجوب معيد هللا عبد نزال3992182021010033

الحقوق كلية/تكريت جامعة414.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيحمد خليل سهيل بسام3993182021331005

الحقوق كلية/تكريت جامعة414.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيسحيمان مطلك خلف زيد3994182021004019

الحقوق كلية/تكريت جامعة413.0للبنات الشيماء اعداديةادبيلفته ساجر خوام شيماء3995182022237028

الحقوق كلية/تكريت جامعة412.0للبنين بيجي اعداديةادبيبنيان علي طارق الرحمن عبد3996182021007024

الحقوق كلية/تكريت جامعة411.0للبنين بيجي اعداديةادبيمحمد خلف وعد علي3997182021007031

الحقوق كلية/تكريت جامعة411.0للبنين االمين اعداديةادبيغايب مهدي ثائر احمد3998182021014004

الحقوق كلية/تكريت جامعة411.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيخلف محسن خلف وليد3999182021339116
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الحقوق كلية/تكريت جامعة411.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيخلف احمد شهاب محمد4000182021039035

الحقوق كلية/تكريت جامعة411.0للبنين االمين اعداديةادبيمحيميد علي محمد علي4001182021014016

الحقوق كلية/تكريت جامعة409.0للبنين العاصفة اعداديةادبيحمود فرحان محمد عمر4002182021036039

الحقوق كلية/تكريت جامعة409.0للبنين المغيرة اعداديةادبيابراهيم غالب علي مصعب4003182021086042

الحقوق كلية/تكريت جامعة408.0للبنين الكفاح ثانويةادبيمحمد يوسف مشعان عثمان4004182021022012

الحقوق كلية/تكريت جامعة407.0المختلطة الصديد ثانويةادبيهللا عبد محمد خالد وليد4005182021312036

الحقوق كلية/تكريت جامعة406.0للبنين المغيرة اعداديةادبيمحمود شاكر اكرم احمد4006182021086002

الحقوق كلية/تكريت جامعة404.0للبنين العاصفة اعداديةادبيجوير بكر ياسين طلب4007182021036017

الحقوق كلية/تكريت جامعة404.0المختلطة الصديد ثانويةادبيجاسم حسين عباس هللا عبد4008182021312020

الحقوق كلية/تكريت جامعة403.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيابراهيم سعيد احمد فواز4009182021039033

الحقوق كلية/تكريت جامعة403.0للبنين بيجي اعداديةادبييوسف صالح عباس يوسف4010182021007043

الحقوق كلية/تكريت جامعة403.0للبنات البيان اعداديةادبيحدوشي كريم الصمد عبد نور4011182022246049

الحقوق كلية/تكريت جامعة403.0للبنات هيازع البو ثانويةادبيحسين صالح ساير سحر4012182022198013

الحقوق كلية/تكريت جامعة402.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبياحمد شهاب المالك عبد محمود4013182021142025

الحقوق كلية/تكريت جامعة401.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةادبيالوهاب عبد طامي عزيز عارف4014182021361012

الحقوق كلية/تكريت جامعة401.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيصالح نافع خالد وليد4015182021350159

الحقوق كلية/تكريت جامعة401.0للبنين الجراح عبيدة ابو اعداديةادبيحداوي مخلف نجاح محمد4016182021011022

الحقوق كلية/تكريت جامعة400.0للبنين التآخي ثانويةادبيرمضان طه عبد حاتم4017182021046006

الحقوق كلية/تكريت جامعة399.0للبنين الفرقان إعداديةادبيعرب خيرو انمار مصطفى4018182021021058

الحقوق كلية/تكريت جامعة399.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيمعروف محمود محمد علي4019182021343041

الحقوق كلية/تكريت جامعة399.0المختلطة الجواهري ثانويةادبيوعر حمد خزعل عمر4020182021287016

الحقوق كلية/تكريت جامعة398.0للبنين الجراح عبيدة ابو اعداديةادبيغريب محمد صباح ثامر4021182021011006

الحقوق كلية/تكريت جامعة397.0المختلطة الكوير ثانويةادبيمحمد شهاب مؤيد محب4022312021066005

الحقوق كلية/تكريت جامعة397.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيعبد يوسف علي عامر4023182021331008

الحقوق كلية/تكريت جامعة397.0للبنين الكفاح ثانويةادبيعليوي ابراهيم هللا عبد محمد4024182021022015

الحقوق كلية/تكريت جامعة397.0للبنين العاصفة اعداديةادبيطه خليفه حميد بدر4025182021036009

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيحميد خلف طه محمد4026182021041053

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0للبنين التآخي ثانويةادبيشعبان عبيد باسم ناظم4027182021046028

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةادبيرشيد ياسين بسام هللا عبد4028182021151007

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيمحمد دحام سعدون علي4029182021041040

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةادبيخلف محمد عماد ياسر4030182021038023
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الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0للبنين العلم ثانويةادبيمحمد مزهر محمود انمار4031182021019013

الحقوق كلية/تكريت جامعة396.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيعلي حميد عدي معتز4032182021343069

الحقوق كلية/تكريت جامعة395.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيمحمد علوان احمد الدين عز4033182021331011

الحقوق كلية/تكريت جامعة395.0المسائية بيجي ثانويةادبيهللا عبد احمد شهاب محمد4034182021332233

الحقوق كلية/تكريت جامعة395.0المختلطة الصديد ثانويةادبيسهيل عواد زاحم عمر4035182021312026

الحقوق كلية/تكريت جامعة395.0للبنين المعتم ابن اعداديةادبيرعد عادل حسام محمد4036182021073041

الحقوق كلية/تكريت جامعة395.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبينجم محمود خميس فاضل4037182021039031

الحقوق كلية/تكريت جامعة395.0للبنات الهجرة ثانويةادبياحمد شهاب حمد راوية4038182022174006

الحقوق كلية/تكريت جامعة394.0للبنين الرومي صهيب اعداديةادبيمرموص خضير الكريم عبد مروان4039182021118058

الحقوق كلية/تكريت جامعة393.0للبنين االنشراح ثانويةادبيحسن ذياب حميد حسن4040182021114005

الحقوق كلية/تكريت جامعة393.0للبنين الواسطي اعداديةادبيذياب جمعه محمود وسام4041182021053020

الحقوق كلية/تكريت جامعة392.0المختلطة الصديد ثانويةادبيجابر يحيى قصي يحيى4042182021312037

الحقوق كلية/تكريت جامعة392.0للبنين الفرقان إعداديةادبيهللا عبد جاسم محمد بكر4043182021021016

الحقوق كلية/تكريت جامعة392.0للبنين اليرموك ثانويةادبيذياب محمد جاسم أسامه4044182021129004

الحقوق كلية/تكريت جامعة391.0للبنين التآخي ثانويةادبيمذود مشعان مهيدي حسن4045182021046009

الحقوق كلية/تكريت جامعة391.0للبنين دبي ثانويةادبيخضير طه خوام هللا عبد4046182021122030

الحقوق كلية/تكريت جامعة391.0المختلطة المسائية الصقور ثانويةادبيحسين فرحان برهان وسام4047182021353010

الحقوق كلية/تكريت جامعة390.0للبنين بيجي اعداديةادبيمرهون دحام محمد طارق4048182021007022

الحقوق كلية/تكريت جامعة390.0للبنين الرومي صهيب اعداديةادبيعبد جاسم محمد ايوب4049182021118009

الحقوق كلية/تكريت جامعة390.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيجاسم نصيف احمد جاسم4050182021041016

الحقوق كلية/تكريت جامعة447.0للبنات بلد اعداديةاحيائيالغني عبد مالك رياض صبا4051182042176133

الحقوق كلية/تكريت جامعة442.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيحسن الطيف رشيد محمد4052182041331030

الحقوق كلية/تكريت جامعة441.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائينوري صديق اسعود الجبار عبد4053332041001056

الحقوق كلية/تكريت جامعة441.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةاحيائيرشيد حامد فياض منى4054182042259036

الحقوق كلية/تكريت جامعة441.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيحسين ولي عدنان علي4055182041020058

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيجمعه لطيف نهاد غزوان4056182041123020

الحقوق كلية/تكريت جامعة439.0للبنين االمين اعداديةاحيائيمحمد ثامر وليد خالد4057182041014011

الحقوق كلية/تكريت جامعة430.0للبنين االهلية االوائل ثانويةاحيائيسمين سعيد محمد مصطفى4058182041153011

الحقوق كلية/تكريت جامعة428.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيحمد فرحان ابراهيم عماد4059182051340012

الحقوق كلية/تكريت جامعة413.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيسهيل ناصر عماد ياسر4060182051331032

الحقوق كلية/تكريت جامعة408.0للبنين العوض محمد الشهيد اعداديةتطبيقيدخيل برجس حسين مهند4061182051099033
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الحقوق كلية/تكريت جامعة405.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيحمد هللا عبد عامر انس4062182052237002

الحقوق كلية/تكريت جامعة403.0للبنين الخصم اعداديةتطبيقيحسن خلف عمار ياسر4063182051016050

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة401.0المختلطة الفاتح ثانويةادبيحمد خضير بدر محمد4064122021174013

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة381.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةادبيياس هادي محمد هبه4065102022099036

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة381.0للبنين الوطن اعداديةادبيمحمد جاسم ناهض نصيف4066182021029025

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة380.0الخارجيونادبيسلمان خلف صالح الرحمن عبد4067132021400056

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة377.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةادبيجمعة كاظم راضي احمد4068212021043004

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة374.0الخارجيونادبيباني لفتة كمول قاسم4069142021400176

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيعباس شكر عالء مصطفى4070182021343067

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة370.0للبنين الرواد ثانويةادبيحمد حسين خالد محمد4071122021024020

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة368.0للبنين الفتوة اعداديةادبيضاحي خليفه عدنان الرحمن عبد4072192021065010

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة367.0للبنين االمين اعداديةادبيحسن فياض محمد هللا عبد4073182021014013

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة366.0للبنين االثير ابن ثانويةادبيصالح جاسم هللا عبد سيف4074182021008004

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة365.0المسائية بيجي ثانويةادبيمحمود عواد طارق ابراهيم4075182021332001

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة364.0للبنين الواسطي اعداديةادبيحسن خضر محمد يوسف4076202021079045

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة363.0المختلطة المسائية الصقور ثانويةادبيحسن عبيد ضياء علي4077182021353009

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة362.0المختلطة ساعدة بن قس ثانويةادبيحسن فخري نبيل احمد4078212021238002

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة361.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةادبيامين الدين محي الدين صدر ليلى4079202022344029

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة361.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبييوسف حسن علي عماد4080202021259158

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة361.0للبنين الخرجة ثانويةادبيمحيميد هللا عبد عيدان عادل4081182021051003

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة361.0الخارجيونادبيجاسم نصيف يوسف امير4082122021400010

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة429.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيامين محمود نصير آيالف4083202042154003

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة418.0للبنات االمال ثانويةاحيائيفدعم سلمان عبدالكريم صابرين4084212042153031

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة413.0للبنات الحمزة ثانويةاحيائيعلي احمد عذاب بركه4085182042257008

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة411.0للبنين السالم ثانويةاحيائيخلف حسين عواد الزبير4086182041044006

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة386.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيخلف حسين حاتم فادي4087202051262068

السياسية العلوم كلية/تكريت جامعة381.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيحمد محمود محمد العزيز عبد4088182051014011

التمريض كلية/تكريت جامعة586.0للبنات عمورية اعداديةاحيائيشريف ولي ريزان زينه4089182042183077

التمريض كلية/تكريت جامعة574.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيابراهيم طارق محمد دانية4090212042091054

التمريض كلية/تكريت جامعة572.0للبنات المسائية سامراء ثانويةاحيائيناصر الكريم عبد عامر تبارك4091182042374018

التمريض كلية/تكريت جامعة572.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةاحيائيعجيل اسماعيل علي رقيه4092212042293026
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التمريض كلية/تكريت جامعة571.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيشلش محسن خزعل الهدى نور4093212042140240

التمريض كلية/تكريت جامعة569.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيتوفيق يوسف صالح سميه4094202042334168

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة485.0للبنات التعاون ثانويةاحيائيعبدالعزيز دحام حاتم اجوان4095182042213001

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة476.0المسائية الريف ثانويةاحيائيأحمد جاسم غانم اصفوق4096182041337009

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة466.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيحمادي شياع سعدي نهال4097182042331023

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة455.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيحسين خالد رائد أيه4098182042276010

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة448.0للبنين داقوق اعداديةاحيائيمحمد رشيد عمر طه4099202041017020

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة446.0للبنين الخطيب اعداديةاحيائيمحمد جاسم حافظ احمد4100182041002006

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة443.0للبنين غطفان اعداديةاحيائيحنفيش حامد خالد وليد4101182041042017

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة440.0للبنين داقوق اعداديةاحيائياحمد اسود ابراهيم برزان4102202041017006

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة439.0للبنين المعتم ابن اعداديةاحيائيعزيز كاظم رعد العزيز عبد4103182041073013

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة438.0للبنات سومر ثانويةاحيائيياسين عالوي حاتم اسراء4104182042270001

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة438.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيسالم دحام سبهان الملك عبد4105182041123012

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة437.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةاحيائيخلف زيدان عامر ضحى4106212042263011

البيطري الطب كلية/تكريت جامعة436.0المختلطة االمام اعداديةاحيائيحمادي سلمان مصلح ايوب4107182041278005

الزراعة كلية/تكريت جامعة433.0للبنات العلم ثانويةاحيائيرمضان محمد غازي سبا4108182042170049

الزراعة كلية/تكريت جامعة426.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيابراهيم مولود احمد زمن4109182042194018

الزراعة كلية/تكريت جامعة400.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةاحيائيطعمه خلف ماهر القادر عبد4110182041348005

الزراعة كلية/تكريت جامعة398.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيحسين ذياب فزع عائشه4111182042331014

الزراعة كلية/تكريت جامعة386.0المختلطة الجامعة ثانويةاحيائيمانع احمد ضياء انغام4112182042277003

الزراعة كلية/تكريت جامعة383.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيمصلح سالم لفته سجى4113182042227032

الزراعة كلية/تكريت جامعة383.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيجاسم علي حسن سفيان4114182041331013

الزراعة كلية/تكريت جامعة381.0للبنين القبس اعداديةاحيائيحمد صالح ذياب قدامه4115182041131015

الزراعة كلية/تكريت جامعة380.0للبنين العوض محمد الشهيد اعداديةاحيائيهللا عبد طه محمد هللا عبد4116182041099010

الزراعة كلية/تكريت جامعة377.0للبنين الدور اعداديةاحيائيصالح شاكر فاروق عمر4117182041003031

الزراعة كلية/تكريت جامعة377.0للبنين السالم ثانويةاحيائيحمد شهاب شوكت قيس4118182041044037

الزراعة كلية/تكريت جامعة377.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيخلف عزيز عيسى نور4119182042210019

الزراعة كلية/تكريت جامعة375.0للبنين القبس اعداديةاحيائيصالح علوان عارف احمد4120182041131002

الزراعة كلية/تكريت جامعة373.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيفياض محمد قحطان زبيده4121182042227026

الزراعة كلية/تكريت جامعة373.0للبنات العلم ثانويةاحيائيجاسم ابراهيم فؤاد رنا4122182042170039

الزراعة كلية/تكريت جامعة373.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةاحيائييحيى حاتم االمير عبد مصطفى4123182041041051
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الزراعة كلية/تكريت جامعة373.0للبنات الجاحظ ثانويةاحيائيخليفة محمود زغير شفاء4124182042220005

الزراعة كلية/تكريت جامعة373.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيصالح مزعل ظاهر شفاء4125182042210011

الزراعة كلية/تكريت جامعة372.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةاحيائيحسن صالح علي آثار4126182042259001

الزراعة كلية/تكريت جامعة371.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيعجيل زايد طارق نور4127182042227059

الزراعة كلية/تكريت جامعة371.0للبنين سومر ثانويةاحيائيمعروف محمود الحميد عبد عمر4128182041079024

الزراعة كلية/تكريت جامعة371.0للبنين الحضارة اعداديةاحيائياحمد ذياب حليم محمد4129182041059034

الزراعة كلية/تكريت جامعة371.0للبنين االولى سامراء ثانويةاحيائياحمد مطر اسماعيل الحق عبد4130182041033026

الزراعة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين االثير ابن ثانويةاحيائيمهوس محمود طالب قتيبة4131182041008028

الزراعة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين االسحاقي اعداديةاحيائيحسن الرزاق عبد ناهض رمضان4132182041047008

الزراعة كلية/تكريت جامعة368.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيمحمد حسن عباس ضحى4133182042261019

الزراعة كلية/تكريت جامعة368.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائيحمود علي رعد احمد4134202041048015

الزراعة كلية/تكريت جامعة368.0للبنين عدن جنات اعداديةاحيائيشهاب فاضل قيس علي4135212041085068

الزراعة كلية/تكريت جامعة368.0للبنات العلم ثانويةاحيائيحسين رحيم محمد شهالء4136182042170056

الزراعة كلية/تكريت جامعة367.0للبنات االهلية الريادة ثانويةاحيائيعلي حسين حمادي أيات4137182042397001

الزراعة كلية/تكريت جامعة367.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةاحيائيحسن فليح تركي ندى4138182042373053

الزراعة كلية/تكريت جامعة366.0للبنات العلم ثانويةاحيائيعباس صالح صايل ريم4139182042170042

الزراعة كلية/تكريت جامعة366.0للبنات السعادة ثانويةاحيائيصالح يوسف عماد تبارك4140182042234008

الزراعة كلية/تكريت جامعة366.0المختلطة النيل ثانويةاحيائيمحمد علي حسن طاهره4141182042304007

الزراعة كلية/تكريت جامعة366.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيمطر محمد رائد ادهام4142182041361012

الزراعة كلية/تكريت جامعة366.0للبنات العذراء ثانويةاحيائيمحمود مزهر ياسر انسام4143182042207001

الزراعة كلية/تكريت جامعة365.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيحسين جاسم خليل شيماء4144182042331012

الزراعة كلية/تكريت جامعة365.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيحمادي احمد محمد ختام4145122042083013

الزراعة كلية/تكريت جامعة364.0للبنات سومر ثانويةاحيائيعلي برهه نظيف افراح4146182042270004

الزراعة كلية/تكريت جامعة363.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةاحيائيمحمد ثابت سفيان احمد4147182041347008

الزراعة كلية/تكريت جامعة363.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيعلي فياض الوهاب عبد اسامه4148182041123002

الزراعة كلية/تكريت جامعة363.0المختلطة الصقر ثانويةاحيائيحمود خلف عماد ايه4149182042311002

الزراعة كلية/تكريت جامعة363.0للبنات الياسمين ثانويةاحيائيهندى علي جبار غيداء4150322042025018

الزراعة كلية/تكريت جامعة362.0للبنات الداخل الرحمن عبد ثانويةاحيائيخضر محمد عبد طيبه4151182042202017

الزراعة كلية/تكريت جامعة422.0للبنات الجاحظ ثانويةاحيائيمصلح حمود جمعه عبير4152181942220017

الزراعة كلية/تكريت جامعة361.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيعلي عرب هيثم الرة4153182042172041

الزراعة كلية/تكريت جامعة361.0للبنات العوالي الرماح ثانويةاحيائيعبد حسن الرحمن عبد رسل4154182042222011
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الزراعة كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة االخاء ثانويةاحيائيحمد سعيد محمد اياد مينا4155322042053007

الزراعة كلية/تكريت جامعة361.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيمحجوب محمد ابراهيم محمد4156182041045044

الزراعة كلية/تكريت جامعة360.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيشنون سعيد الحميد عبد شيماء4157182042174028

الزراعة كلية/تكريت جامعة360.0للبنات الدور ثانويةاحيائيحساني حمو عامر ضحى4158182042161042

الزراعة كلية/تكريت جامعة360.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيجاعد عبد محمد وفيه4159182042261030

الزراعة كلية/تكريت جامعة379.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيمحمود ضاري عياده فارس4160182051077016

الزراعة كلية/تكريت جامعة379.0للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيحسن رجب محمد حسين4161182051073013

الزراعة كلية/تكريت جامعة378.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيحسين ابراهيم نبيل معاويه4162182051014026

الزراعة كلية/تكريت جامعة378.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيحمدي شعيب خضير احمد4163182051003002

الزراعة كلية/تكريت جامعة376.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيجاسم لطيف جواد محمد4164182051003021

الزراعة كلية/تكريت جامعة375.0للبنات االهلية الريادة ثانويةتطبيقيابراهيم حسن صباح حنين4165182052397002

الزراعة كلية/تكريت جامعة375.0المسائية بيجي ثانويةتطبيقيحماد احمد نصير اوس4166182051332017

الزراعة كلية/تكريت جامعة374.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيحسون هللا عبد صدام أحمد4167182051089006

الزراعة كلية/تكريت جامعة436.0للبنين الخطيب اعداديةتطبيقيسعدون حمدان مظهر محمود4168181951002089

الزراعة كلية/تكريت جامعة373.0للبنات المهج ثانويةتطبيقيهللا عبد حميد مازن نوره4169182052248012

الزراعة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيشاكر جودت عدنان ياسر4170182051077024

الزراعة كلية/تكريت جامعة369.0للبنين الحويجة اعداديةتطبيقيحسين موسى صباح احمد4171202051019001

الزراعة كلية/تكريت جامعة368.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيمحمود هللا عبد غني محمد4172182051343034

الزراعة كلية/تكريت جامعة367.0للبنين المسائية تكريت ثانويةتطبيقيخلف عبيد لطيف وهب4173182051333026

الزراعة كلية/تكريت جامعة366.0للبنات الزهور ثانويةتطبيقيمحمد احمد المنعم عبد مروه4174182052261015

الزراعة كلية/تكريت جامعة366.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيحمد محمود شكر برزان4175182051014005

الزراعة كلية/تكريت جامعة366.0للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيقدوري سالم محمود مصطفى4176182051073045

الزراعة كلية/تكريت جامعة365.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيداود عباس محمد ابراهيم4177182051343002

الزراعة كلية/تكريت جامعة364.0للبنين الشافعي ثانويةتطبيقيعلو حسين مشعان هللا عبد4178182051132011

الزراعة كلية/تكريت جامعة364.0المختلطة الودق ثانويةتطبيقيحميد سعيد حسام ياسر4179182051296010

الزراعة كلية/تكريت جامعة364.0للبنين الخطيب اعداديةتطبيقيهادي رحيم امين يوسف4180182051002097

الزراعة كلية/تكريت جامعة363.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيغفور احمد موسى حنان4181182052237008

الزراعة كلية/تكريت جامعة363.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيعبد حازم فيصل تونس4182182052237007

الزراعة كلية/تكريت جامعة363.0للبنين االمين اعداديةتطبيقياحمد خزعل الوهاب عبد فيصل4183182051014019

الزراعة كلية/تكريت جامعة363.0المختلطة االهلية المعرفة كنوز ثانويةتطبيقيرشيد محمد أحمد مصطفى4184182051160015

الزراعة كلية/تكريت جامعة423.0المختلطة الرافدين ثانويةتطبيقياحمد جميل احمد ايسر4185181951280003
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الزراعة كلية/تكريت جامعة362.0للبنين السالم ثانويةتطبيقياحمد سلطان حامد محمود4186182051044034

الزراعة كلية/تكريت جامعة362.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيصالح ابراهيم خليل حيدر4187182051005007

الزراعة كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةتطبيقيخلف دودح الكريم عبد هاني4188182051339049

الزراعة كلية/تكريت جامعة361.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيرحيم خلف موسى هللا عبد4189182051003012

الزراعة كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة الباهلي اعداديةتطبيقياحمد جامل مؤيد هند4190182052084009

الزراعة كلية/تكريت جامعة360.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيعباس خضير فراس رواسي4191182052162011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة517.0للبنين االوس ثانويةادبيكريبان صالح شكر علي4192202021055011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيمغامس حسين احمد دعاء4193182022336013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة443.0للبنين التآخي ثانويةادبيناصر حسن صادق عامر4194182021046014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة439.0للبنين بابل ثانويةادبيهواس عاصي حسن حمزه4195182021061005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0المختلطة االمام اعداديةادبيحسن جواد شياع محمد4196182021278013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0للبنات معاذ بن سعد ثانويةادبيعلي حسين مولود خنساء4197182022195004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة430.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيهللا عبد حسين يحيى صفا4198182022331020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة429.0للبنين المنصور اعداديةادبيعباس علي صباح نشوان4199182021045055

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة428.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيصالح قاسم رافع ضحى4200182022172016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة419.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيمهدي صالح غازي علي4201182021331012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة418.0للبنين المعتم ابن اعداديةادبييعقوب ذاكر ياسر القادر عبد4202182021073022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة415.0للبنين النوابغ ثانويةادبييوسف حمد صالح ميمنه4203182022060013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة413.0المختلطة المأمون ثانويةادبيخلف عباس كاظم سبعاوي4204212021212011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة406.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيهللا عبد خليل مشعان ياسين4205182021116022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة405.0للبنين االثير ابن ثانويةادبيحسين محمد سامي خلدون4206182021008002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة405.0للبنات الخنساء اعداديةادبيعبد صلبي خميس ضحى4207182022247026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة403.0للبنين القبلتين اولى اعداديةادبيمحمد كاظم سعد محمود4208212021065079

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة400.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيمحيميد جاسم محمد عالء4209192021350087

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة397.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيمحمد خضير طالب مشتاق4210212021014078

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة397.0للبنين الفارابي ثانويةادبياحمد الستار عبد نعيم يوسف4211212021026065

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة397.0للبنين الفلق اعداديةادبيرشيد عبود خالد وائل4212212021023062

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة395.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيلطيف عباس عقيل محمد4213182021336116

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة395.0للبنات االصيل اعداديةادبيجاسم احمد محمد نور4214112022064065

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة393.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيعلي خلف علي حسين4215182021041018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة393.0المختلطة الناعمة ثانويةادبيخضر احمد صالح احمد4216182021133002
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة393.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيجاسم الستار عبد الجبار عبد شهد4217182022347026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة393.0للبنين طوبى اعداديةادبيابراهيم شدهان سالم علي4218212021087035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة392.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيعبد عباس سعدون ساره4219182022331016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0للبنين بيجي اعداديةادبيمحمد جاسم خلف علي4220182021007029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0للبنات الكوثر ثانويةادبياسود عباس خضير دعاء4221182022260009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة390.0للبنين التآخي ثانويةادبيرميض مطيران طارق احمد4222182021046002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة390.0المختلطة البروج ثانويةادبيحمد مساهر عطية حسان4223182021321007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةادبيحسن خلف ثابت مروج4224182022348014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0للبنين الرومي صهيب اعداديةادبيجدعان جمعه صباح فيصل4225182021118044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0للبنين دجلة ثانويةادبيحسن احمد حسين احمد4226182021069003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0للبنين العربي التراث ثانويةادبيخضير هللا عبد عدنان حمزه4227182021096009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0للبنين الجاحظ ثانويةادبياحمد صبار حاتم فراس4228122021016021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0المختلطة باهلل المهتدي ثانويةادبيكركز حسين صالح نهاد4229212021217022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيابراهيم خليل سفيان رنين4230182022347018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0للبنات الزهور ثانويةادبيمحمد احمد شهاب دعاء4231182022261009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0للبنين الجراح عبيدة ابو اعداديةادبيفرحان حمد عمير مصعب4232182021011026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيهللا عبد خليل مشعل مصطفى4233182021116018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0للبنين القبس اعداديةادبيصالح تركي ثاير العزيز عبد4234182021131015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين بابل ثانويةادبيطايس حاتم عدي كنعان4235182021061009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيرشاد فؤاد ضاري بارع4236182021333021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنات البارودي ثانويةادبيسحاب صالح نجم موج4237182022258042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيخليف عطا صباح العزيز عبد4238182021041031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيسعود سلمان محمد احمد4239212021010079

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0للبنين االعظمية اعداديةادبيمحمد احمد شهاب احمد4240132021001015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0للبنين الفرقان إعداديةادبيمحمد ياسين عامر علي4241182021021045

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة383.0للبنين الشافعي ثانويةادبيهندي خلف احمد حارث4242182021132003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة383.0للبنين التآخي ثانويةادبيصالح محمود علي القدوس عبد4243182021046017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة383.0للبنين بيجي اعداديةادبيعليوي جميل عناد علي4244182021007030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0للبنين المسائية النهضة اعداديةادبيعزاوي خلف رياض وسام4245182021335100

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبييوسف علي خلف الرحمن عبد4246182021039020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الفرقان إعداديةادبيصالح محمد عدنان ايوب4247182021021014
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيسلطان خليفه ضياء رنده4248182022351010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيسلمان داود عامر علي4249212021010038

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الصحابة ثانويةادبيعبد علي صكر مصعب4250182021305013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة381.0المختلطة الصديد ثانويةادبيخنجر سالمه اسماعيل محمد4251182021312029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة381.0للبنات الكوثر ثانويةادبيرشيد كريم صبيح منى4252182022260016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة381.0للبنين المغيرة اعداديةادبيعلوان فؤاد احمد مصطفى4253182021086038

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة381.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةادبيمحمود ابراهيم خليل فاطمه4254182022348011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة380.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةادبيثلج حسين سامي عمر4255182021074020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة380.0المختلطة البروج ثانويةادبيعبد مخلف عدنان غيث4256182021321015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة380.0للبنين الصحابة ثانويةادبيعلي احمد سامي احمد4257182021305001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة379.0للبنين المنصور اعداديةادبيخليف حردان حمد محمد4258182021045044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة379.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيمطلك فرحان جابر انس4259182021004008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة379.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةادبيعلي حسين اسامه شمس4260182022373031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة378.0للبنين التآخي ثانويةادبيصالح خالد عبد سعد4261182021046012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة378.0للبنين الرومي صهيب اعداديةادبيشومل حسن خضير عداي4262182021118032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة378.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيابراهيم خليل كريم سعد4263182021039015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة378.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيمحمد جاسم سعد اوس4264182021088004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة378.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيعلي مهدي سمير مهدي4265182021351047

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة377.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيخليل عدنان مروان يوسف4266182021333149

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة377.0للبنين الصديق ثانويةادبيصالح محمد احمد هللا عبد4267122021023016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة377.0للبنين التآخي ثانويةادبيهللا عبد احمد دخيل اسامه4268182021046003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة377.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيسمير عزيز ستار حنين4269182022343003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة377.0المسائية الخالدية ثانويةادبيمحمود عوده اسماعيل الدين سراج4270192021346028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة375.0للبنات وائل الشهيد ثانويةادبيصالح كاظم هللا عطا حنان4271182022273008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة375.0للبنات البيان اعداديةادبيصالح فاضل سمير فاطمه4272182022246037

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة375.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيحسين عباس سرمد عباس4273182021347047

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة375.0خارجيونادبيحمد شهاب احمد الرحمن عبد4274192021400044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة374.0للبنين القبس اعداديةادبيحمد شهاب عاصم هللا عبد4275182021131018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة374.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيلطيف زيدان رعد عمر4276182021331015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة374.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيحساني حمو سعيد احمد4277182021343005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة374.0المختلطة البهاء ثانويةادبيعباس احمد لطيف ابراهيم4278212021203002
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة374.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةادبيحسن حميد احمد محمد4279212021273053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة374.0للبنين المنصور اعداديةادبيمحجوب محمد ابراهيم وسام4280182021045057

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة373.0للبنات االنبياء ورثة اعداديةادبيمطلك الستار عبد خطاب نور4281212022170025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة الفاتح ثانويةادبيفهد ابراهيم حميد محمد4282122021174014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة373.0للبنين غطفان اعداديةادبيابراهيم محمد موسى احمد4283182021042007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة البروج ثانويةادبيملح سطام ضامن امير4284182021321005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة435.0للبنات العربي التراث ثانويةادبيمصلح مخلف حواس سومه4285181922210023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة372.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيحمد حسين ابراهيم اميم4286182022351002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة372.0المختلطة النخيل ثانويةادبيمحمد احمد مجيد اركان4287192021290003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة372.0للبنين الحقالنية اعداديةادبيعلي كنطر خليل الدين ضياء4288192021020017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيمحمود محي حماد مصطفى4289182021343065

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيعجيل جابر باسل ريم4290182022347020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة371.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيسلمان محمد صادق نور4291212022134057

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة371.0للبنين المسائية الهدى ثانويةادبيسجل عوده أحمد السعيد محمد4292192021337200

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيغثوان احمد سحاب غيث4293182021088010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين المفيد الشيخ ثانويةادبيخليل علي حيدر هاشم4294182021127053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيحديد عطية الجبار عبد محمد4295202021259213

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0كردية دراسة-  للبنين ريشه مامه ثانويةادبيحسن القادر عبد الدين صدر انس4296202021298005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين دجلة ثانويةادبيمطر سهيل ارحيم علي4297182021069012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين التآخي ثانويةادبيصالح خلف احمد مصطفى4298182021046026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين التآخي ثانويةادبيصالح محمود علي الغفور عبد4299182021046016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0للبنين دجلة ثانويةادبيضعن صلفيج محمود منهل4300182021069018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةادبيسالم الطيف غفوري محمد4301182021348023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة370.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيزحيمان عبيد نايف حجاب4302182021339030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0المختلطة البروج ثانويةادبيذياب فارس حسين سلوى4303181922321002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيعلي احمد ربيع ضحى4304182022343009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبيمجيد محمد عماد سرمد4305182021142010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0للبنين بابل ثانويةادبيحسين علي باسم محمود4306182021061010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة369.0للبنين المسائية اغادير ثانويةادبيعلي هللا عبد علي عمر4307212021282026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة368.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيوهيب جمال إسماعيل خالد4308202021259060

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة368.0للبنين الرواد اعداديةادبيياسين الوهاب عبد مصطفى علي4309212021077107
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة368.0للبنات االغراس ثانويةادبيفليح مظلوم لطيف رانيا4310212022188006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة368.0للبنين االنشراح ثانويةادبيحردان حميد فرهود فاهم4311182021114013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة368.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبياحمد محمد هاشم سراج4312212021001027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0للبنين الفرقان إعداديةادبيحافظ ناظم عدنان محمد4313182021021053

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0للبنات الشيماء اعداديةادبيسلمان مجيد فائق شهالء4314182022237025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0المسائية الخالدية ثانويةادبيخلف عبد حمد موفق4315192021346083

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0للبنين الفرقان إعداديةادبيحمود شكر هاشم فراس4316182021021049

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيمحمد جاسم حوم شهد4317182022331018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة367.0للبنات البخاري اعداديةادبياحمد محمد السالم عبد هند4318182022245014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة366.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيرظيمه علي محمد علي4319182021331013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة366.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيمبارك صالح ابراهيم محمد4320182021116016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة366.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبياحمد شهاب احمد محمد4321212021278105

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة366.0للبنين بيجي اعداديةادبيمحمد عبد صباح فهد4322182021007032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة366.0لبنين المقاصد ثانويةادبياحمد حاوي صالح اسامة4323182021068011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0للبنات سومر ثانويةادبيزيدان عايد سعيد زهراء4324182022270007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0للبنين الضلوعية اعداديةادبيمجيد شحاذه مثنى انور4325182021005001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيرميض محمد جاسم علي4326182021091007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0للبنين الرومي صهيب اعداديةادبيحسن صالح ايسر عمر4327182021118042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبيمحمود محي هللا عبد الحمزه4328182021142003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيعكله يوسف صالح حسين4329182021004015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0للبنين العلم ثانويةادبيغني كانون خليل عمر4330182021019032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة365.0لبنين المقاصد ثانويةادبيصالح بندر مجول قاسم4331182021068032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة364.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيثميل عجمي عبيد وسام4332192021352045

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة364.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيمحمود صالح مهدي علي4333182021039025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة364.0للبنين كثير ابن اعداديةادبيابراهيم محمد عسكر خالد4334182021010012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة364.0للبنات ميسلون ثانويةادبيفريح هجيج ضيدان مأثر4335182022186024

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة364.0للبنين الحضارة اعداديةادبيخلف ابراهيم ياسين اسامه4336182021059010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة364.0المختلطة حسين طه ثانويةادبيعلي صبر محمود جاسم4337212021351002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة364.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةادبيغايب صبري طارق زينب4338212022099041

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة363.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيحمد خلف احمد حسيب4339202021261029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة442.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيحسن الرزاق عبد حسن عمر4340182041123016
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة433.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيابراهيم اسماعيل حربي مدين4341182041123029

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيمنديل محمد كامل شهد4342182042331011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة431.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيحردان حميد رشيد مؤيد4343182041331027

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة420.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةاحيائيحديد فريد رائد هاجر4344182042373057

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة415.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيصبحي غالب اسامه صفا4345182042172035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة414.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيعلوان حسين نزهان بشرى4346182042174006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة412.0للبنين السالم ثانويةاحيائيهللا عبد خلف زكي الوهاب عبد4347182041044030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة410.0للبنين حديثة اعداديةاحيائياحمد شهاب اياد اثير4348192041019005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة407.0للبنين سومر ثانويةاحيائيعلي طلب ياسين احمد4349182041079005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة406.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيجاسم مسير سعد لورا4350182042162021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة406.0للبنين الخصم اعداديةاحيائيسليمان دوبان عادل احمد4351182041016006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة404.0للبنين عقيل ابن ثانويةاحيائيشهاب جاسم محمد كمال4352122041014019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة404.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةاحيائيعيسى محمد هاشم نبأ4353182042373052

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة403.0للبنين القسطل اعداديةاحيائيشهاب مجيد رفعت الرحمن عبد4354182041077009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة403.0للبنات بلد اعداديةاحيائيعلي خلف علي تبارك4355182042176048

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة402.0للبنين العراق صدى ثانويةاحيائيجاسم جمعه كريم سعد4356182041035041

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة402.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيعبد ثامر جمال مصعب4357182041123030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة401.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيمهدي صبار باسم ترفة4358182042174010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة401.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائياحمد ابراهيم فاروق علي4359182041331023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة399.0الخارجيوناحيائيحسن حميد رعد الفقار ذو4360212041400036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة399.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيعباس اسماعيل دريد مها4361182042172048

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة399.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيذيبان علي عمر مينا4362202042132048

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة399.0للبنين العلم ثانويةاحيائيحسين عباس حسين علي4363182041019018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة399.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيالرزاق عبد حبيب رعد أيه4364182042205002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة465.0المختلطة الصقر ثانويةاحيائيحميد رشيد محمود انور4365181941311008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة398.0للبنين الدور اعداديةاحيائياحمد كرم بشير احمد4366182041003002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة464.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيغثوان احمد سحاب احمد4367181941123005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة397.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيشيخ متعب زامل الدين سيف4368182041123007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة397.0للبنين الرياض اعداديةاحيائيرشيد احمد فائز محمد4369202041023015

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة397.0للبنين التعاون ثانويةاحيائيالعزيز عبد دحام حاتم فهد4370182041111005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة397.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيعلي تركان روكان ورود4371182042162030
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة396.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيهويدي نصر عادل الدين تاج4372182041331006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة394.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائييوسف هللا عبد ماهر تبارك4373182042189008

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة394.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيمحمد جاسم طارق الرحمن عبد4374182041331017

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة394.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائيشهاب احمد اسماعيل الحق عبد4375202041011031

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة393.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيحمود مصلح صالح محمد4376202041030114

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة392.0للبنين التعاون ثانويةاحيائيحسين جايد لطيف حسين4377182041111002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة392.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاحيائيمسربت حسين محمود مصطفى4378192041350111

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة457.0المختلطة الجبارة امية الشيخة الشهيدة ثانويةاحيائيمحيميد سعد احمد محمد4379181941143019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0الخارجياتاحيائيغيدان عواد مبارك اراس4380212042401001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0للبنين القسطل اعداديةاحيائيخضر محسن جمال مصطفى4381182041077018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيعليوي ابراهيم هللا عبد فاطمه4382182042140022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0للبنين الضلوعية اعداديةاحيائيمحمود مظهر فراس آوس4383182041005011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيطبج ابراهيم خليل طارق4384202041259120

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0للبنين النموذجية النصراحيائيمحمد عباس الواحد عبد علي4385312041024109

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة390.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيصافي تالي عقيل ساره4386202042117038

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة390.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةاحيائيمحسن محمود خليل ابراهيم4387182041336001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة390.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيحردان حميد فرهود نوفل4388182041123032

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةاحيائيطه مالك رعد تقى4389182042347009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةاحيائيصالح هللا عبد ساالر يان ره4390202042352036

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة453.0المختلطة الصقر ثانويةاحيائيجاسم احمد الرحمن عبد طلفاح4391181941311016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيابراهيم كريم صباح اشواق4392182042174001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0للبنين طوبى اعداديةاحيائيخلف شحاذة عدنان مصطفى4393212041087091

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائياسماعيل نوري صبحي عمر4394202041262061

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيهادي كرم فاضل يمامه4395182042205123

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0للبنين الرسول شاعر ثانويةاحيائيمجيد ياسين طه موفق4396182041087010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيعثمان علي فهمي هونر4397202041377193

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيجاسم مصطفى صادق موج4398182042261025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائياحمد فاروق خالد أمير4399182041331001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0للبنين دجلة ثانويةاحيائيسهيل فهد حسين قتيبه4400182041069013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0للبنين الزوية ثانويةاحيائياحمد محمود خالد محمد4401182041017013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0للبنات العلم ثانويةاحيائيشطر عواد مجبل نبأ4402182042170076

567 من 142صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0للبنين المغيرة اعداديةاحيائيطوكان حامد نبيل احمد4403182041086004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةاحيائيايوب عباس فتاح احمد4404182041141003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0المختلطة المسائية النسور ثانويةاحيائيدليان نهير فيصل العزيز عبد4405202041257014

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيسلوم مطر هاشم راني4406182042140012

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0للبنين المحسن ثانويةاحيائيجاسم محمود علي محمود4407212041225037

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيعبد محمد موسى محمد4408182041151072

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنات العلم ثانويةاحيائيجاسم بشير كريم كوثر4409182042170067

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيخلف عطية حسين ندى4410182042162025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين الصدر اعداديةاحيائيحمدوش احمد ابراهيم علي4411202041006035

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين طوز اعداديةاحيائيحسن سمين قاسم علي4412182041037028

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيهللا عبد محمد سالم احمد4413182041331003

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة يثرب ثانويةاحيائيعواد محروس ستار سامر4414182041043005

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0للبنين االهلية الضلوعية ثانويةاحيائيعليوي هللا عبد محمود صفا4415182042140019

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيمحمود جمعه شاكر سعد4416182041361020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيعطية لطيف رشيد سجى4417182042174026

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة البحتري اعداديةاحيائيابراهيم مهدي صباح محمد4418182041048018

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة422.0للبنين االولى سامراء ثانويةتطبيقيمهدي محمد ستار محمد4419182051033030

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة415.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيفاضل محمد شويش مهند4420182051343042

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة413.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيخلف سالم خلف الفتاح عبد4421182051029011

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة409.0للبنين المسائية النهضة اعداديةتطبيقيخلف محمود كمال محمد4422182051335046

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة406.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيعطية محمد جاسم هاني4423182051005039

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة399.0المختلطة العلم دار ثانويةتطبيقيمحمود هلوب دلف منشد4424182051293006

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة397.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيطعمة ابراهيم احمد نور4425182052343016

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة395.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيخليفه ابراهيم عواد ساجد4426182051331010

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة392.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيطه حمادي ايوب الرحمن عبد4427182051343022

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة391.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيويس قدوري عامر ابراهيم4428182051077001

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة389.0للبنين الخصم اعداديةتطبيقيحسين ابراهيم هللا عبد احمد4429182051016007

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيرجب هللا خير دريد محمد4430182051029020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيحمد طعمه فريد كثير4431182051014021

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة388.0للبنين غطفان اعداديةتطبيقيحسين سليمان صالح الهادي عبد4432182051042020

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0للبنات العقيدة ثانويةتطبيقيشهاب عباس سعدي مريم4433182052194012
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واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة387.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيخليل دروش نهاد احمد4434182051006004

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة386.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيحسين حاتم اياد صدام4435182051005013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة385.0للبنين الصحابة ثانويةتطبيقيصالح كاظم هللا عطا ايمن4436182051305002

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيعثمان محمود جاسم فاطمة4437182052343013

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيجاسم الستار عبد محمد مصطفى4438182051073044

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيعمر اللطيف عبد خالد اللطيف عبد4439182051003009

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0المسائية بيجي ثانويةتطبيقيمضحي محمد احمد هللا عبد4440182051332047

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيحميدي نوري محسن محمد4441182051003023

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة380.0للبنين الدور اعداديةتطبيقيحسن مهدي سعد مهند4442182051003025

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة380.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيجاسم بدوي خشان مصطفى4443192051360081

واالقتصاد االدارة كلية/تكريت جامعة380.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيمحمود سعدي علي امير4444182051029005

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة440.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةادبيمحمود رشيد فالح دلنيا4445182022383016

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة391.0كردية دراسة المسائية الطبري ثانويةادبياحمد كامل عاشق ساره4446182022386002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةادبيمتعب مطشر عجيل يوسف4447182021354011

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة378.0المختلطة الهداية ثانويةادبيمحمد كريم نهاد سجاد4448212021262007

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنين سومر اعداديةادبيحسين طالب عدنان حسين4449242021009028

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة370.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيعدوان محمد قاسم شيماء4450212022134038

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة367.0للبنين المقدادية اعداديةادبيمحمد اسماعيل حسن مصطفى4451212021039025

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة366.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةادبيصادق الكاظم عبد جواد حيدر4452272021153046

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة361.0للبنات الروابي ثانويةادبيبريسم احمد اركان فاطمه4453212022146046

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة361.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةادبيزكام خليل سليم اوس4454212021084004

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة360.0المختلطة الرافدين ثانويةادبيسبع مخلف عبد علي4455182021280019

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنين طوز اعداديةادبياحمد نصيف الواحد عبد احمد4456181921037001

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيالفتاح عبد محمد حسن فردوس4457202042138083

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة424.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةاحيائيعزيز كريم الرحمن عبد شبين كه4458202042340052

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيابراهيم خلف غسان الرحمن عبد4459212041278058

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات كول قونجه اعداديةاحيائيمحمود حمدي حسين ساجده4460202042148024

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة420.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةاحيائيعلي محمد عباس مريم4461202042346087

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة419.0الخارجياتاحيائيكاظم هللا خير قيس دعاء4462142042401045

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة418.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةاحيائيمجيد محسن حسين اواز4463182042383011

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة417.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيهللا عبد محمد صالح بشرى4464182042182024
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طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة415.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائياحمد علي محمد محسن محمد4465202041303179

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة415.0كردية دراسة-  للبنات ارارات ثانويةاحيائيشريف عزيز فائق شنه4466202042336009

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة415.0للبنات االماني ثانويةاحيائيموسى نامق هدايت فائدة4467182042254035

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة414.0للبنات نيسان 9 ثانويةاحيائيظاهر هاشم نجم نور4468202042101034

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة413.0للبنات دمشق ثانويةاحيائيجاسم كريم فالح رسل4469182042203030

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة411.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيابراهيم الستار عبد عيسى بشار4470212041052022

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة411.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةاحيائيمحمد رشيد فاتح طه4471202041311034

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة409.0للبنات االماني ثانويةاحيائيمحمد حسن عمر درون4472182042254016

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة409.0للبنين الكردية للدراسة نوروز ثانويةاحيائيحميد حكيم حكمت ريكر4473182041380017

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة409.0للبنين بردى ثانويةاحيائيحماد هللا عبد نجم عمر4474212041229054

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة407.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةاحيائيهللا عبد ستار ادريس بوتان4475202041365003

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة407.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةاحيائيمحمد شكور احمد شوان4476202041307016

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة407.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيعجه عكلو محمد جاسم4477222041072017

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة406.0كردية دراسة للبنات زوزان ثانويةاحيائياحمد ابراهيم عزيز االء4478202042350002

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة388.0للبنين داقوق اعداديةتطبيقيعلي الدين نور حسين علي4479202051017024

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنين البطحاء اعداديةتطبيقيشايع نعيم هللا عبد حمد4480222051006015

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة376.0المختلطة الباهلي اعداديةتطبيقيمحمد صالح محي صالح4481182051084010

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيعويد جميل خميس سجاد4482182051014009

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين طوز اعداديةتطبيقيجاسم هللا عبد الناصر عبد هللا عبد4483182051037012

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيثجيل الحسين عبد احمد عباس4484222051319011

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين التضامن ثانويةتطبيقيمحمد مرشد كامل غفران4485222052016008

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة374.0الخارجيونتطبيقيجمعه عساف كريم هيثم4486222051400108

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنين المختار عمر اعداديةتطبيقيياسين فرج يوسف ايوب4487181951040012

طوزخورماتو/التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنين االبتكار اعداديةتطبيقيداود كردي صاحب أحمد4488112051151002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة517.0المختلطة العدالة ثانويةاحيائيسكر ديكان رعد حسين4489182041318011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة490.0للبنات الشرقاط اعداديةاحيائيعلي حسن عامر نوره4490182042163053

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة476.0المختلطة الجماهير ثانويةاحيائيحسين لطيف جالل اطياب4491182042015002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة474.0كردية دراسة المسائية الطبري ثانويةاحيائيرحيم القادر عبد نجاة حنان4492182042386003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة473.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيهللا عبد يوسف مثنى براء4493182042271034

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة470.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيسليمان صالح مظهر حارث4494202041259071

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة469.0المختلطة العرفان ثانويةاحيائيحبيب ابراهيم جمال عمر4495212041352014
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة468.0للبنين الصدر اعداديةاحيائيصالح مسعود منهل محمد4496202041006060

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة467.0للبنين المسائية الرباط ثانويةاحيائيخضير حميد هللا عبد حسام4497202041253022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنات زالة عين ثانويةاحيائيخلف محمود شاكر مالك4498182042164033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة465.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيحسين حاكم اثير مصطفى4499252041151185

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة464.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيحمبور فرج فاتح ديانا4500182042182037

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة461.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةاحيائيمجول ياسين محمد مريم4501182042347028

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة460.0للبنين النهرين ثانويةاحيائيسعيد سلطان جياد سلمان4502182041067015

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة459.0للبنات هاجر ثانويةاحيائيعالوي هيكل عصام ايات4503202042150008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة457.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيطوكان حامد نبيل تبارك4504182042172016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة453.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائيعزيز عباس محمود رشا4505182042339008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيعاشور عبود خضير مريم4506232042119106

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0المختلطة هاشم بني راهب ثانويةاحيائيجاسم نعمه محمد مرتضى4507242041153030

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة451.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيمجيد ابراهيم خليل ذكرى4508182042174016

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة450.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيشيوخ حاجوس سعيد عمر4509172041005054

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة446.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيحسين هللا عبد علي حسين4510212041282029

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة445.0الخارجيوناحيائيمحمد مهدي صالح محمد4511212041400070

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة444.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيخلف عبد ماهر ديالى4512212042099044

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيموسى االمير عبد قيس علياء4513212042140180

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيسلمان مصطفى سالم ايمان4514182052237005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقياحمد ابراهيم احمد الرحمن عبد4515172051350158

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين المسائية الدواية اعداديةتطبيقيغانم حيال علي حسن4516222051313006

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة421.0المختلطة المنعم اعداديةتطبيقيجسام محمد خميس احمد4517182051306004

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة418.0المختلطة االلباب ثانويةتطبيقيحمود حمد طالب حنان4518182052297002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة411.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيكامل هللا عبد نجم محمود4519222051017076

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة409.0المختلطة قنديل ثانويةتطبيقيمحيميد سحاب شاكر محمود4520212051256010

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة408.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيخضر محمود شاكر زهره4521182052343008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة407.0للبنين المختار عمر اعداديةتطبيقيحسن خلف جبار حذيفه4522182051040018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة406.0للبنين داقوق اعداديةتطبيقيمدحت رفعت عباس نبز4523202051017037

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة406.0للبنين العوالي الرماح ثانويةتطبيقيخلف احمد مزهر احمد4524182051058002

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة404.0للبنين الكسك ثانويةتطبيقيعباس جاسم محمد محمود4525172051116018

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة404.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةتطبيقيزويد صوير أياد أحمد4526222051254001
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الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة403.0للبنين سامراء ثانويةتطبيقيبداي محمد كريم حيدر4527222051092042

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة402.0للبنين العوالي الرماح ثانويةتطبيقيجاسم محمد ماجد سرمد4528182051058008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة401.0للبنين المسائية االصالح ثانويةتطبيقيبنيان خطار ربح محمد4529222051318027

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة400.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيعباس علي احمد عباس4530202051261022

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة400.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيمحمد جاسم حمد هاشم4531202051259250

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة398.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيحاتم جواد حازم محمد4532272051150212

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة397.0المختلطة االلباب ثانويةتطبيقيعلي مهدي حازم نبأ4533182052297007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة397.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةتطبيقيفرحان فضل سعود سجاد4534242051204033

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة396.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةتطبيقيمحمد جاسم صيهاف احمد4535202051250005

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة396.0الخارجيونتطبيقيجاسم بجاي زغير سجاد4536222051400042

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة395.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيابراهيم هللا عبد زكي ايه4537182052237003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة394.0للبنين المسائية الرباط ثانويةتطبيقيابراهيم احمد نجيب احمد4538202051253007

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة394.0المختلطة المهند ثانويةتطبيقيربيع كاظم ثامر عامر4539182051319008

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة393.0المختلطة قنديل ثانويةتطبيقيمحيميد كريم احمد الرحمن عبد4540212051256003

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة393.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيعبيد حنيحن جالب انور4541222051302011

الصرفة للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة392.0للبنات المختار عمر اعداديةتطبيقيجاسم كاظم باسم نبا4542112052081017

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة477.0للبنات العراق نور اعداديةادبيمحمد خلف مهدي ضحى4543202022138029

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة463.0الخارجياتادبيابراهيم حسين ابراهيم ايناس4544182022401027

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة448.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيخلف زيدان كامل اماني4545182022331004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيمحمود علوان جمعه خلود4546182022331009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة433.0للبنين القلعه ثانويةادبيعلي خلف المنعم عبد احمد4547212021040002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة427.0للبنين التآخي ثانويةادبيعتيج عباس حمادي رافد4548182021046010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة425.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيمحيميد علي محمد بان4549182022331006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة419.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيعلي حسين اسماعيل كفاح4550182022336042

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة418.0للبنين العوض محمد الشهيد اعداديةادبيحسن احمد هادي حسين4551182021099006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة415.0للبنين االثير ابن ثانويةادبيجاسم احمد شهاب مناضل4552182021008016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة414.0للبنين الخضراء ثانويةادبيحسين علي جودت الرحمن عبد4553182021050011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة414.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيجاسم احمد سعدي سوالف4554182022336027

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة413.0المختلطة الرازي ثانويةادبيعكله ذيب متعب نور4555182022098001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة411.0للبنات زنوبيا ثانويةادبيمخلف حكمة باسم اطياف4556182022204001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة410.0للبنين االنشراح ثانويةادبينايف محمود ناصر كمال4557182021114015
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة408.0للبنين الشافعي ثانويةادبياحمد شهاب عواد محمد4558182021132011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة400.0المختلطة الحجاز ثانويةادبيطرفه دنان سعيد ايه4559182022292004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة400.0للبنات االسحاقي اعداديةادبيمحمد مسرهد محمد زهراء4560182022255009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة399.0للبنات الخرجه ثانويةادبيمحيميد رمضان محمود خديجة4561182022217010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة399.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةادبيعودة الرضا عبد رسول مصطفى4562132021004081

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة399.0المختلطة البشر ابو ثانويةادبيمحمد حميد خالد ضرغام4563212021268018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة398.0المختلطة سراجق اعداديةادبيصالح ياسين لطيف حسين4564212021248009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة396.0لبنين المقاصد ثانويةادبيشكر خلف نايف احمد4565182021068008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة395.0للبنات سروة ثانويةادبيمحمود ابراهيم ياسين هيا4566202022152025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة395.0للبنات االهلية تكريت ثانويةادبيسويد مطيران ظاهر دالل4567182022390007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة395.0المختلطة االمام اعداديةادبيمهدي حسين صدام سيف4568182021278005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة394.0المختلطة مكحول ثانويةادبيعالوي ربيع حميد الرحمن عبد4569182021328009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة392.0للبنات الزوراء اعداديةادبيحميد حسن مؤيد رونق4570182022162016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة391.0المختلطة االمام اعداديةادبيمحمد صبار حسين ليث4571182021278012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة389.0للبنين اليوسفية اعداديةادبيخلف فاضل خالد علي4572112021001027

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة389.0المختلطة الحجاز ثانويةادبيحسين رشيد ذياب ازهار4573182022292001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة388.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيخليل مهدي مؤيد نمارق4574182022351023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة388.0المختلطة الجماهير ثانويةادبيحسن متعب رفعت احمد4575182021015001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة387.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيهللا عبد عدنان قحطان مروه4576182022343011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة387.0للبنين التآخي ثانويةادبيخلف عبيد طه محمد4577182021046022

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة386.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيهللا عبد ابراهيم خليل شهد4578182022336030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة386.0للبنات  فاطمة ثانويةادبييوسف محمود احمد ايالف4579182022235008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة386.0المختلطة االمام اعداديةادبيخضير حسين ثابت سرى4580182022278008

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة385.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيعلي عطيه صالح محمود4581182021004056

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة385.0للبنين الواسطي اعداديةادبيحميد حسين علي احمد4582182021053001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة385.0المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةادبيمحمد هللا عبد ابراهيم احمد4583182021352002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة385.0للبنين االبراهيمية اعداديةادبيالحسين عبد المجيد عبد عماد علي4584182021001034

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة384.0للبنين العباد ثانويةادبيعلي طاهر بالل طاهر4585202021076016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة384.0للبنات الزعتر تل ثانويةادبيجاسم سامي سرمد رؤى4586212022151018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيكواد رحيم قصي اشواق4587182022347002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة383.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةادبيعواد محمد حسين ديانا4588182022193002
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة383.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيمسرع هللا عبد عبد هللا عبد4589182021336074

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيعباس صالح علي احمد4590182021088002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنين االثير ابن ثانويةادبيجاسم هللا عبد نعمان هللا عبد4591182021008009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنين التآخي ثانويةادبيمحمد فهد غافل عدي4592182021046019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيعبيد ظاهر محمود احمد4593172021366016

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنين الحاتمية ثانويةادبيحسين علي حسين سعد4594182021301012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنين الواسطي اعداديةادبيمحمد حمود صالح الرحمن عبد4595182021053007

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة381.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيكنون صبح كامل عمر4596182021343043

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنين المنصور اعداديةادبيبكر حمد محمد وليد4597182021045060

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنات هيازع البو ثانويةادبيجمعه محمد خالد ندى4598182022198026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة381.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةادبيمحمد مزهر حسين مشاعل4599182022348015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنات  فاطمة ثانويةادبيمخلف فرحان نوري انعام4600182022235005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنين المسائية المدائن ثانويةادبيكاظم عبيس طارق زياد4601142021204010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيمحمد سليمان عبد محمد4602192021101049

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة379.0المختلطة البحتري اعداديةادبيحسين احمد مهدي عمر4603182021048012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة378.0المختلطة الزاهر الريف ثانويةادبيحسين الجليل عبد رسول فرقان4604182021072005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة378.0للبنين القبس اعداديةادبيهللا عبد خلف سلطان صابر4605182021131010

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة378.0للبنين التقدم اعداديةادبيعلي فزع علي تحسين4606192021062011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة378.0المسائية العلم ثانويةادبيفيصل محمد جاسم مصطفى4607182021334064

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة378.0المختلطة ثابت بن حسان ثانويةادبيحران حمادي سليم رفل4608182022308006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنات سومر ثانويةادبيمطر احمد علي نور4609182022270011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنين الروافد اعداديةادبيبدع طعمه الخشالي موسى4610182021085035

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة377.0المختلطة يثرب ثانويةادبيمحمد احمد الكريم عبد اثار4611182022043003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنين الفاروق ثانويةادبيفرحان حاتم بشير نمير4612182021094024

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنين الدور اعداديةادبيامين محمد رياض الحميد عبد4613182021003012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة376.0المختلطة الرازي ثانويةادبيوردان رحيل كريم محمد4614182021098003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنين  الرواد اعداديهادبيمحمد ياسين علي ايمن4615202021022011

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة375.0المختلطة البروج ثانويةادبيلطيف خضير ناظم عمر4616182021321014

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة375.0المختلطة الزاهر الريف ثانويةادبيكعود حلفه حسين فاطمه4617182022072009

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين الرواد اعداديةادبيمحمود شعالن احمد محمد4618212021077134

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين الشافعي ثانويةادبيمحمود محمد نزار منتصر4619182021132013
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة374.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيعلي حسين رشيد مصطفى4620182021336121

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةادبياحمد هللا عبد عارف السالم عبد4621202021255028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنين االمين اعداديةادبيصالح ابراهيم محمد ابراهيم4622182021014003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيحسن رشيد جاسم آيه4623182022336001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنات الهلوب خالص الشهيد ثانويةادبيمسرع القادر عبد شنيار سناء4624182022157015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنين المنصور اعداديةادبيعرب ابراهيم حسين عادل4625182021045026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةادبيحبيب سالمه حكمت ابوبكر4626212021043003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنات الصقور ثانويةادبيرشيد محمد عدنان سارة4627182022206006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة373.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيمحمد اسماعيل سعد ابراهيم4628182021343002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة372.0للبنين االثير ابن ثانويةادبيعلي محمد خميس عالء4629182021008012

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة372.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةادبيجاسم فهمي مظهر مهند4630182021313025

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيجاسم صالح هللا عبد نجم4631182021116021

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةادبينصيف محمد جاسم والء4632182021361023

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةادبيعلوان حسين مهلي فاطمه4633182022352032

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة الصديد ثانويةادبيسهيل عواد داخل الرحمن عبد4634182021312015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0للبنين الفلق اعداديةادبيمجيد عادل عدنان علي4635212021023039

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيفرحان خلف عدنان وسام4636192021350159

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة371.0للبنين الوجيهية اعداديةادبيمحمد هاشم عدي بالل4637212021030005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة370.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيغفور ثابت جهاد خالد4638202021009037

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة370.0للبنين المسائية حذيفة ثانويةادبيصالح وسمي عويد هاشم4639202021251078

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة370.0المختلطة مكحول ثانويةادبيعوض حسين عمران حسين4640182021328003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة370.0المختلطة الجواهري ثانويةادبيحسن هللا عبد فيصل امنه4641182022287006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة370.0المختلطة الخرطوم ثانويةادبيمحيسن بدع فليح أيمن4642212021241002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيرميض سلمان خالد هللا عبد4643212021001036

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنين البشير ثانويةادبيمحمد جاسم سلمان محمد4644212021057006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنات الشرقاط اعداديةادبيالحميد عبد ابراهيم زبير الحان4645182022163005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيسعدون الدين نصر خالد مصطفى4646202021313070

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنات الروابي ثانويةادبيابراهيم محمود الكريم عبد لباب4647212022146049

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيمحمد سلطان محمد سمير4648182021004026

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةادبياحمد محمد عامر فاطمه4649182022205005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة368.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةادبيشريف اسعد رياض زهراء4650202022124013
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االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة367.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةادبيحنشل كامل احمد بشير4651192021041006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة367.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةادبيعطية حسين علي اسماء4652182022283002

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة367.0للبنات المالئكة نازك ثانويةادبيحسين سعدون غيدان رانيه4653182022200003

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة486.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيمحمد خلف نزار نبأ4654182042205107

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة483.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد محمود علي4655172041350239

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة462.0الخارجياتاحيائيحرجان محمد فاضل زينب4656182042401019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة452.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيشهاب عبدهللا خالد عبدهللا4657172041362028

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنين النهرين ثانويةاحيائيمحمد حميدي سلمان احمد4658182041067004

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات المالئكة نازك ثانويةاحيائيحسن جمال ماجد مريم4659182042200019

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيسلمان توفيق طالب تسنيم4660182042227015

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة472.0الخارجيونتطبيقيمحمود ياسين عاشور مثنى4661212051400030

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة443.0المختلطة درمان ام ثانويةتطبيقيشهاب عكله جايد اميمه4662182052326001

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيفرحان يونس صالح محمد4663182051149018

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة417.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةتطبيقيطه شاكر اياد روضه4664182052373005

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة404.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيعلي هللا خير محمد رايه4665182052343006

االنسانية للعلوم التربية كلية/تكريت جامعة402.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيعلي احمد عادل سفانه4666182052271011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة439.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيسعود تركي وطبان شذى4667182022347025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات البيان اعداديةادبيبدوي مخلف محمود ريام4668182022246023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةادبيمحمد مخلف ممدوح ورود4669182022373059

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة400.0للبنات البارودي ثانويةادبيزيدان جمال سفيان ماجده4670182022258039

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنات ميسلون ثانويةادبيعبد علي سامي ساميه4671182022186011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةادبيعلي جاسم حمدان اسراء4672182022283001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةادبيهللا عبد علي خالد فيروز4673182022259012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيعبيد محمود عدنان ذكاء4674182022336015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة يثرب ثانويةادبيمخلف حكمة خالد فاطمة4675182022043012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنات البارودي ثانويةادبيزيدان جمال سفيان فاطمه4676182022258035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنات البخاري اعداديةادبيعلي فياض خالد مروه4677182022245011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة364.0المختلطة يثرب ثانويةادبيمحمد احمد الكريم عبد ديار4678182022043005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة362.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيحمد حسين حمد شمس4679182022336029

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنات الشيماء اعداديةادبيخضير مطر احمد خديجه4680182022237014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنات الخنساء اعداديةادبيمحمد ابراهيم اياد كروان4681182022247034
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيحسين معروف رياض شهالء4682182022336031

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة361.0للبنات تماضر اعداديةادبيابراهيم علي السميع عبد رنده4683212022091027

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة360.0للبنات  فاطمة ثانويةادبيعلي احمد خميس االء4684182022235003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة360.0للبنات البارودي ثانويةادبيحسين احمد ثامر هدى4685182022258045

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة360.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةادبيعليج محمد احمد نرجس4686182022283021

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة463.0للبنات بلد اعداديةاحيائيسلمان احمد ستار اميمة4687182042176018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة441.0المختلطة العادل ثانويةاحيائيزيدان عبد محمد رشا4688182042124004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة438.0للبنات الدور ثانويةاحيائيمحمد جاسم المحسن عبد نور4689182042161070

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة436.0للبنات هيازع البو ثانويةاحيائيقدوري ضاري مشعان رحمه4690182042198014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة434.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيجاسم طلب احمد خوله4691192042226034

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنات الدور ثانويةاحيائيطعمه ابراهيم خليل تبارك4692182042161016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة429.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيرحيم حميد حسين اسراء4693182042210001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة428.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيهواس عاصي محمود براق4694182042271035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنات العذراء ثانويةاحيائيفرحان محمود ثامر سميه4695182042207009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيعواد احمد هادي زينب4696212042178115

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة423.0للبنات الجاحظ ثانويةاحيائياحمد ابراهيم سعيد منار4697182042220009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة422.0للبنات الدور ثانويةاحيائيمحمد شاكر ثائر ايه4698182042161011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة421.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيسلطان تركي محمد اسراء4699172042371023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة420.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةاحيائيحمد سلمان الغفار عبد ريهان4700182042193019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة418.0للبنات العلم ثانويةاحيائيعلي حسين عطاهللا ريام4701182042170040

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة417.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةاحيائيحسين كريم حكمت اثمار4702182042336002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة415.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيحمود جاسم احمد مريم4703182042331016

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة414.0للبنات المنى ثانويةاحيائيجسام عبد نائل ايات4704182042256004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة414.0للبنات العلم ثانويةاحيائيصالح علوان زياد نور4705182042170077

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة412.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيحمد علي محمد ياسمين4706182042174046

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة411.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةاحيائيمحمد حسين جبار مريم4707182042348006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة411.0للبنات الجاحظ ثانويةاحيائياحمد ابراهيم خليل فاطمة4708182042220006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة411.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيجاسم اسماعيل طه انهار4709202042250009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة411.0للبنات الكوثر ثانويةاحيائيجاسم صالح رميض رسل4710182042260009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة410.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيحمد علي حسن ايمان4711182042174004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة409.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةاحيائيجاسم محمد تركان نبأ4712182042392056
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة408.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيحسين كريم الوهاب عبد ايه4713182042242027

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة408.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيفرحان نعمه ابراهيم فاطمه4714232042114100

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة407.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائياحمد علي ماهر سناء4715182042112019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة404.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةاحيائيمحمد امين رشيد ئاال4716182042383001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة404.0للبنات االسحاقي اعداديةاحيائيحسين علي صدام دموع4717182042255020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة403.0الخارجياتاحيائيحميد سعيد نوري فاطمه4718182042401043

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة403.0المختلطة العلم دار ثانويةاحيائيخلف خضير ياس شفاء4719182042293004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة403.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيساير حسين دارة هدى4720182042174044

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة401.0المختلطة العدالة ثانويةاحيائيجاسم نصيف حسين ختام4721182042318006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة399.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيمحمد جاسم شاكر خزنه4722182042144008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة398.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائيشاني عبيد عبدالعظيم حنين4723182042186018

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة398.0للبنات االسحاقي اعداديةاحيائيجعفر محيسن القادر عبد تبارك4724182042255013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة398.0الخارجياتاحيائيعبد كاظم غالب حوراء4725252042401049

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة397.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةاحيائيجوله باباجان الماس امل4726182042383009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة397.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيخلف جمعه عوف رسل4727182042144012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة397.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيمجول هللا عبد نجم كحالء4728182042144028

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة396.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيمحمد وهاب كريم بينا4729202042118051

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة396.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائياحمد طه غالب زينب4730182042172028

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة396.0للبنات البتول ثانويةاحيائيامين شاكر محمد فاطمه4731182042175040

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة396.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةاحيائيهللا عبد محمود جمعه رسل4732212042183022

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة395.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةاحيائيهللا عبد ابراهيم برهان ديدار4733182042383042

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة394.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةاحيائيحسن ابراهيم طالب شيرين4734182042383077

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة394.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيطارش محمد جاسم حوراء4735182042144007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة393.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيحسين احمد رشيد تبارك4736182042174007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة393.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيمحمد جاسم اسماعيل سهى4737182042162017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة392.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيعيسى علي احمد شهد4738182042172032

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة391.0المختلطة المتنبي اعداديةاحيائينجم حسن نمر مها4739212042226035

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة391.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيهاشم شريف ضياء سرى4740252042059541

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة391.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيهللا عبد المحسن عبد محمد موج4741212042178229

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة391.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيخماس حمد احمد اسيا4742182042182005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة391.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيحسين ناصر قاسم غفران4743182042189025
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة390.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيخلف ذياب طارق سهى4744182042112020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة389.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيحبيب خلف زياد هبه4745212042178266

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة388.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيسلمان داود رياض فاطمه4746182042231033

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة388.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيداود محمد السالم عبد ايمان4747182042162003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة387.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيصالح محمد جاسم ايناس4748182042205022

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة387.0للبنات دمشق ثانويةاحيائيحسن هادي ادريس مياده4749182042203085

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة386.0للبنات المسائية سامراء ثانويةاحيائيسلطان جالل عامر اسماء4750182042374006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة386.0للبنات االسحاقي اعداديةاحيائيمحمد جاسم عماد انوار4751182042255006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة385.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيهللا عبد حسين طالل سجى4752182042237037

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة385.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةاحيائياحمد محمد نجات دليا4753202042330024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة385.0للبنات الغدير ثانويةاحيائيشرقي هيل قاسم فاطمه4754232042131067

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة385.0للبنات الفتاة ثانويةاحيائيحسين عدنان اياد هناء4755212042175037

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة385.0الخارجياتاحيائيدخيل حمد عيدان خيريه4756202042401020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة384.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيحسين كريم ابراهيم االء4757182042112005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة384.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيعلوان احمد خليل ايفان4758182042174003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيموسى خميس علي رواء4759182042144015

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة383.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةاحيائيفهد محسن حميد سلسبيل4760182042193023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة383.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيمحمد جاسم نصيف سميره4761212042178142

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة382.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةاحيائيحبيب مظهور احمد فاطمه4762182042347023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنات الرحمة اعداديةاحيائيسالم زكريا ثائر بشائر4763182042240007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيمهدي صالح حسين هدى4764212042091178

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنات الرحاب ثانويةاحيائينفيل هالل منصور زينب4765112042148007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيعناد جبار حازم علياء4766212042294156

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيمرعي حسن حسام مروج4767182042261024

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة381.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةاحيائيأمين جاسم حسام سارة4768202042342044

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيحبيب اسماعيل بكر ساره4769212042290055

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيعيسى علي احمد نور4770182042172054

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيعبد جاسم عدي هجران4771112042080154

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0للنازحات فلسطين ثانويةاحيائيجراد عصمي غزال انعام4772202042164002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنات البسمة ثانويةاحيائيخلف زيدان ابراهيم تهاني4773202042115011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيظاهر سالم ساجد امنه4774182042112006
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنات الصباح ثانويةاحيائيصالح حسين صالح أفين4775202042190001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنات المالئكة نازك ثانويةاحيائيحسين عبدهللا ثاني فاطمة4776182042200017

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحسين احمد حسين زينب4777202042141026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنات الصقور ثانويةاحيائيبتيت علي احمد سارة4778182042206013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيغضب مطرود سعود زينه4779272042161055

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنات الدور ثانويةاحيائيعلي حسين وجدي ساره4780182042161033

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيالرحمن عبد عدنان مظفر تبارك4781182042237019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات حطين ثانويةاحيائيشاكر بكر شاهين شهد4782202042133057

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيجاسم كريم محمود وسن4783182042162031

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيحمزه اليمه عبد حيدر كوثر4784232042093151

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات كرميان ثانويةاحيائيصبح حسين قحطان هاله4785322042020056

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات المنى ثانويةاحيائييحيى ثابت ناظم اخالص4786182042256001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات االهلية االبرار ثانويةاحيائيراضي حسن سعيد بلقيس4787242042078004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات سومر ثانويةاحيائيخضر احمد رسول اسيل4788182042270002

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0المختلطة العلم دار ثانويةاحيائياحمد علي صدام قابلين4789182042293006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات الدور ثانويةاحيائيجاسم حسين عباس هدى4790182042161074

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيعلي عبد جبر سليم رسل4791252042170214

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيهللا عبد محمد قاسم رسل4792212042178088

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0للنازحات للبنات طارق ثانويةاحيائيجاسم مشعان ستار اسماء4793202042169003

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0المختلطة الخير مسالك ثانويةاحيائيراهي فيحان حيدر ابتهال4794232042188001

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائيمنخي شالل عزيز منى4795222042105087

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة388.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيكامل اشرف نبيل شهامه4796182052237014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة383.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيمزهر رعد باسم رحمه4797182052237010

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنات المقدادية اعداديةتطبيقيعبد سيار الحميد عبد زهراء4798212052140023

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة379.0المختلطة االلباب ثانويةتطبيقيمحمد بدر فيصل نور4799182052297008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنات العوالي الرماح ثانويةتطبيقيمطلك محمود وسام تبارك4800182052222004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنات الغساسنة اعداديةتطبيقيحسن حبيب وليد ساره4801182052197012

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنات المسائية سامراء ثانويةتطبيقيحمود احمد منير موالء4802182052374049

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنات العراق جنة اعداديةتطبيقيسعيد احمد الستار عبد زينب4803182052221019

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنات المهج ثانويةتطبيقيعباس خضير ياس رغد4804182052248007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنات المسائية سامراء ثانويةتطبيقيحسين يوسف غالب ايمان4805182052374007
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للبنات التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيخضر اسماعيل غانم نبأ4806182052237025

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة372.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةتطبيقياحمد محمد سامي شهد4807182052336020

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةتطبيقيابراهيم خليل خالد غفران4808182052336022

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة432.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيصالح حمزه عالء تبارك4809181952237007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة369.0الخارجياتتطبيقيسليمان محمد حواس براء4810182052401005

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنات بيجي ثانويةتطبيقياسماعيل احمد خالد تمارا4811182052177006

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةتطبيقيدحام كهو طعمه شفاء4812222052321028

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة368.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةتطبيقيامين رضا جبار نرمين4813202052337013

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة368.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةتطبيقيكريم هللا عبد صالح رغده4814182052373004

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة366.0للبنات عمورية اعداديةتطبيقيعباس محمود شاكر نورالهدى4815182052183039

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة366.0للبنات الغساسنة اعداديةتطبيقيمحمد حنيطان سعد فاتن4816182052197014

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنات الحاتمية ثانويةتطبيقيعلي حسن رفعت شهد4817182052159007

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة364.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيرزوقي هاشم محمد نور4818182052237026

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة364.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةتطبيقيخلف ابراهيم ذياب مريام4819182052347011

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة363.0للبنات الحاتمية ثانويةتطبيقيعبود ابراهيم تحسين فاطمة4820182052159009

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة363.0للبنات العراق جنة اعداديةتطبيقيهادي حسن فرحان براء4821182052221008

للبنات التربية كلية/تكريت جامعة363.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقيسمين جهاد شهاب سحر4822202052282044

اآلداب كلية/تكريت جامعة423.0المسائية الضلوعية ثانويةادبياحمد حسن هللا عبد اغادير4823182022331003

اآلداب كلية/تكريت جامعة404.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيشمخي زهير عادل الباقر محمد4824182021333106

اآلداب كلية/تكريت جامعة394.0المختلطة الثرثار ثانويةادبيشمخي الجبار عبد عماد احمد4825182021316003

اآلداب كلية/تكريت جامعة394.0المختلطة الرافدين ثانويةادبيسفاح حميد ماجد عمر4826182021280021

اآلداب كلية/تكريت جامعة389.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيمحيميد احمد عامر مصطفى4827182021347103

اآلداب كلية/تكريت جامعة384.0للبنين العلم ثانويةادبيخلف علوان الوهاب عبد محمد4828182021019040

اآلداب كلية/تكريت جامعة382.0للبنات الزوراء اعداديةادبيعلي عيسى حازم بلسم4829182022162008

اآلداب كلية/تكريت جامعة379.0للبنين المنصور اعداديةادبيخليف محجوب العزيز عبد محمد4830182021045046

اآلداب كلية/تكريت جامعة374.0المسائية بيجي ثانويةادبيحسين موسى ابراهيم ياسر4831182021332302

اآلداب كلية/تكريت جامعة372.0للبنين العلم ثانويةادبيخلف علوان الوهاب عبد غيث4832182021019036

اآلداب كلية/تكريت جامعة372.0للبنين المغيرة اعداديةادبييوسف طه ياسين علي4833182021086024

اآلداب كلية/تكريت جامعة369.0للبنين المغيرة اعداديةادبيسعيد الرزاق عبد هاتف علي4834182021086023

اآلداب كلية/تكريت جامعة367.0للبنات الزوراء اعداديةادبيعليوي كاظم حاتم سبراء4835182022162022

اآلداب كلية/تكريت جامعة367.0المختلطة الجماهير ثانويةادبيهريط احمد فرحان احمد4836182021015004
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اآلداب كلية/تكريت جامعة363.0للبنين الكفاح ثانويةادبيهللا عطا علي كريم محمد4837182021022016

اآلداب كلية/تكريت جامعة363.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيسعيد زبار عبد أثير4838202021259001

اآلداب كلية/تكريت جامعة362.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيبديوي هللا عطا عجاج احمد4839182021041005

اآلداب كلية/تكريت جامعة362.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيمحمد جاسم ضياء عمر4840182021039027

اآلداب كلية/تكريت جامعة361.0للبنات العلم ثانويةادبيمطلك خلف ابراهيم سجى4841182022170013

اآلداب كلية/تكريت جامعة361.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيسلمان احمد غازي احمد4842182021343007

اآلداب كلية/تكريت جامعة361.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيشاكر الحميد عبد الرحمن عبد عباس4843182021333053

اآلداب كلية/تكريت جامعة361.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيعبيد خالد وليد مصطفى4844182021039042

اآلداب كلية/تكريت جامعة360.0المختلطة البيرق ثانويةادبيمرزوق هراط رعد عماد4845182021323008

اآلداب كلية/تكريت جامعة360.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةادبيمحمد حسين ضياء اسراء4846182022373001

اآلداب كلية/تكريت جامعة360.0للبنات بيجي ثانويةادبياحمد شهاب محمد سجى4847182022177018

اآلداب كلية/تكريت جامعة433.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد علي مروان الملك عبد4848172041351453

اآلداب كلية/تكريت جامعة422.0للبنات العلم ثانويةاحيائيجاسم هللا عبد عيسى مريم4849182042170071

اآلداب كلية/تكريت جامعة413.0للبنات االيمان ثانويةاحيائيفرج يوسف خلف اسماء4850182042394005

اآلداب كلية/تكريت جامعة408.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةاحيائيالواحد عبد محمد علي افنان4851322042029005

اآلداب كلية/تكريت جامعة406.0المختلطة الجامعة ثانويةاحيائيمحل صبار طلب عبدهللا4852182041277023

اآلداب كلية/تكريت جامعة406.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائيكاظم يحيى حاتم تبارك4853182042186015

اآلداب كلية/تكريت جامعة402.0للبنين الخطيب اعداديةاحيائيمحمود قادر محمود احمد4854182041002017

اآلداب كلية/تكريت جامعة401.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيمهدي محمد عمر طارق4855182051343018

اآلداب كلية/تكريت جامعة390.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيجابر منصور عاصم احمد4856182051077003

اآلداب كلية/تكريت جامعة389.0للبنات الرحمة اعداديةتطبيقيمهدي اسماعيل طالل ديار4857182052240005

اآلداب كلية/تكريت جامعة385.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيجاسم ابراهيم اياد مخلد4858182051343037

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة443.0للبنات الشرقاط اعداديةادبيعزيز يونس ذنون منيره4859182022163040

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيخليل ابراهيم محمد الرحمن عبد4860172021366048

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة418.0للبنات الشرقاط اعداديةادبيمصلح الحكيم عبد عامر هناء4861182022163044

|ادبيمحمد سالمه جمعه منار4862182022341004 الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة409.0الختلطة المسائية الحارث ثانوية

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة401.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيعلي عطيه الرزاق عبد محمد4863182021339093

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة399.0للبنين غطفان اعداديةادبيحجي هللا عبد عبد عماد4864182021042020

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة392.0للبنين العاصفة اعداديةادبيمحمد طه هاشم مروان4865182021036053

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة391.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيحسين حمود اكرم هللا عبد4866182021004035

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة388.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيمحمد نايف مغير محمد4867182021004053

567 من 157صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة388.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيمحمد حسين هللا عبد بدر4868182021339019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنات الشرقاط اعداديةادبيعلي مصطفى محمد ضحى4869182022163030

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنين غطفان اعداديةادبيخلف علوان ياسر عمر4870182021042021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة381.0للبنات الرفل ثانويةادبيوردي تبان عواد سناء4871182022228006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة380.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيجاسم جواد حميد ايمن4872182021339018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة378.0للبنين المسائية الرباط ثانويةادبيمحمود حسين علي صباح4873202021253022

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنين المعارف اعداديةادبيحسين علي محمد ايمن4874212021005005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات الشرقاط اعداديةادبيخالد وحيد عزيز ايالف4875182022163010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيهللا عبد احمد ابراهيم الكريم عبد4876172021366053

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيجسام اسماعيل علي سارة4877212022134031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنين العاصفة اعداديةادبيهللا عبد نجم ابراهيم هللا عبد4878182021036027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة372.0للبنات الشرقاط اعداديةادبيدليمي هللا عبد سالم ندى4879182022163041

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة368.0للبنين العاصفة اعداديةادبيوهاب اعشوي خليل الهادي عبد4880182021036029

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة368.0المختلطة المسائية الجرناف ثانويةادبيحميد هللا عبد خلف محمد4881182021329045

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0للبنين كثير ابن اعداديةادبيمحمد داود صالح اجيال4882182022010001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةادبيعيسى علي ابراهيم محمد4883182021074021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0للبنات الخضرانية اعداديةادبياحمد الجبار عبد سعد منى4884182022218010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيهللا جار نهر توفيق احمد4885172021366003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيكصب علي حمد محمد4886182021339090

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنات الشرقاط اعداديةادبيدلي اعشوي خليل شروق4887182022163025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة364.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبيحسين محمد زيدان محمد4888182021339091

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة364.0للبنين العاصفة اعداديةادبيخلف حريد محمد احمد4889182021036004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة364.0للبنين حنبل بن احمد ثانويةادبيحجي نجم جادهللا علي4890182021038014

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنين الوجيهية اعداديةادبيمنصور احمد تعبان محمد4891212021030036

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة362.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيسحيمان مطلك خلف مشعل4892182021004057

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة360.0المختلطة المسائية الجرناف ثانويةادبيمحمد مرعي صالح حسين4893182021329011

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة435.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيعلي موسى خلف هللا عبد4894182041036057

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة431.0للبنات الشرقاط اعداديةاحيائياحمد سلطان فياض انهار4895182042163005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة430.0للبنين الخانوكة ثانويةاحيائيعيسى سلطان هللا عبد سلطان4896182041065015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيصالح احمد حسين احمد4897182041036004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة426.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائياسماعيل كردي الرحيم عبد محمد4898172041124141
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة418.0للبنين الواسطي اعداديةاحيائيعليوي حسين رعد سعد4899182041053023

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة416.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيسلو سعيد سعد احمد4900172041351048

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة409.0للبنات المآرب ثانويةاحيائيعلي هللا عبد احمد اميره4901182042393005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة408.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاحيائيإبراهيم حسين علي صباح4902202041094008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة402.0الخارجيوناحيائيجوده صبر صافي حسين4903252041400039

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة401.0ايمن-  الخارجيوناحيائيداغر صالح مهدي سعدي4904172041400063

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة400.0للبنين الزهور اعداديةاحيائيحمو فاضل بهجت مهند4905172041015130

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة400.0للبنين عدن جنات اعداديةاحيائياحمد حكيم عمار اسامة4906212041085021

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة400.0للبنين االصمعي ثانويةاحيائيخليف ابراهيم رشيد محمد4907182041109012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة399.0للبنات آشور ثانويةاحيائيهللا عبد هللا مد عطيه فاطمه4908182042243092

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة397.0للبنين االمجاد اعداديةاحيائيهللا عبد ابراهيم هللا عبد احمد4909172041026012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة397.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاحيائينايف اسماعيل يوسف يعقوب4910192041041078

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة396.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيسلمان اجبير شمخي علي4911222041310127

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة395.0للبنين المسائية الرباط ثانويةاحيائيدبس محمد طه خالد4912202041253027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة393.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيعباس علي كامل محمد4913202041004060

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة393.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيدرويش احمد كنعان علي4914212041272186

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة393.0للبنات الخضرانية اعداديةاحيائيغضبان سرحان حسن وداد4915182042218070

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة391.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعنفاش جبر ياسين صباح4916172041400073

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة390.0للبنين موصل اسكي ثانويةاحيائيعطية محمد جمعة احمد4917172041038002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة388.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيمطرود خضر علي توفيق4918202041261023

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة387.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةاحيائيمجيد علوان اسعد عمر4919212041064027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة387.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيحبيب احمد عامر المهيمن عبد4920182041020054

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة386.0للبنين غربي امام ثانويةاحيائيخلف حسين الواحد عبد اسامه4921172041046004

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة385.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيهللا عبد حميد قاسم هللا عبد4922202041262049

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة384.0المختلطة اشبيلية ثانويةاحيائيعبد هللا عبد احمد العزيز عبد4923202041204009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة447.0للبنين النهرين ثانويةاحيائيمحمد حميدي نوري محمد4924181941067046

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة383.0للبنات حمص اعداديةاحيائيمجيد حميد مجيد تبارك4925172042302030

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة383.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيسعيد سامي عمار حمزة4926172041017061

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة383.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةاحيائيياسين محمد باسم محمد4927182041141071

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة383.0للبنين الفياض ثانويةاحيائيعبود علي احمد سماح4928182042145006

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنين النضال اعداديةاحيائيعباس محمد عباس علي4929212041029056
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة382.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيحسن هللا عبد جلوب محمد4930212041272223

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة381.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةاحيائيحبيب شالل خلف احمد4931212041064003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة381.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيحميد كريم قاسم احمد4932182041361007

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنات الشرقاط اعداديةاحيائيعزيز يونس عزيز نور4933182042163051

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة380.0للبنين الشعير تل ثانويةاحيائيعزيز علي احمد محمد4934172041052008

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة380.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائيزحيمان عبيد نايف فالح4935182041339051

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنين المسائية الرواد ثانويةاحيائيلفته كاظم عباس حسن4936232041255018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائيحميد محمد الرحمن عبد استبرق4937202042124012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنين موصل اسكي ثانويةاحيائيجابر احمد مسلم احمد4938172041038005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة378.0للبنين الكبر ثانويةاحيائيصالح محمد علي خالد4939172041210009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة378.0للبنين خزنة اعداديةاحيائيعباس فاضل باسل بسام4940172041066009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة378.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةاحيائيخورشيد احمد سويد محمد4941202041307031

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائياحمد القادر عبد جعفر القادر عبد4942212041033056

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنين حمد السيد اعداديةاحيائيعلي فاضل عامر مروان4943172041075012

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنين حنيفة أبي اعداديةاحيائيقدو توفيق نزار الرحمن عبد4944172041016027

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةاحيائيعبود رخيص عكاب محمود4945222041319017

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنين المسائية جيا ثانويةاحيائيحسن عبد مظهر الحكيم عبد4946322041060035

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيعلي حسن محمد سوزان4947212042094085

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنات آشور ثانويةاحيائيعالوي ذياب شريف زينب4948182042243050

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائيعلي احمد محمد نشوه4949182042339028

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيعيسى ساير جميل عماد4950232041252182

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين الضلوعية اعداديةاحيائيعبد جاسم صبار احمد4951182041005005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيحنون جباري مسلم علي4952222041310140

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين االمين اعداديةاحيائيهدهود علي راضي احمد4953312041009002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0المختلطة الرافدين ثانويةاحيائييوسف محمد ابراهيم احمد4954182041280002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين االمل شمس اعداديةاحيائيحميدي محسن باسم سجاد4955222041374024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0للبنين عدس تل ثانويةاحيائيمحمود حميد خليل حارس4956172041096004

|احيائيعجيل شبل صالح وديان4957182042341007 الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة375.0الختلطة المسائية الحارث ثانوية

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين المسائية االصالح ثانويةاحيائينايف سالم حيدر علي4958222041318020

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين بلد اعداديةاحيائيسليم حمد سعد فاروق4959182041006120

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين حمرين ثانويةاحيائيمحمد علي طالب عمر4960312041011034
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الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيوناس جبار حيدر حوراء4961242042124055

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة373.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائيزيدان علي طالب ابتسام4962212042043001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة385.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيعبد سالم هادي هللا عبد4963182051014013

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة382.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيحماده احمد حماده محمد4964182051340015

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة380.0المختلطة المسائية االهالي ثانويةتطبيقيحمد ابراهيم موسى احمد4965202051260001

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة379.0للبنين المسائية زمار ثانويةتطبيقيمهاوش حمود عبد محمد4966172051369025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة377.0للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيشريف شعف حميد علي4967232051255070

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة376.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيحميد خلف حردان زينب4968182052340002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين االسحاقي اعداديةتطبيقينصيف جسام إبراهيم عزت4969182051047024

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة374.0للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيمحداة فليح رشيد الباسط عبد4970182051073018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة372.0للبنين الخصم اعداديةتطبيقيمحمد جاسم هللا عبد ابراهيم4971182051016002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة370.0للبنين االبرار اعداديةتطبيقيمناتي خلف االمير عبد علي4972222051091033

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة370.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقياحمد علي محمد منيب4973182051340019

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة370.0للبنين ربيعة اعداديةتطبيقيبلو مجبل رياض اللطيف عبد4974172051112016

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة369.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيبريج محمد جبار شريف4975202051261018

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة369.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيمخلف ابراهيم كريم احمد4976182051069002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة368.0عربية دراسة المسائية الوردي علي ثانويةتطبيقيحسين خميس عباس احمد4977202051283003

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة368.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةتطبيقيصبير جالب رزاق مصطفى4978222051040046

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة368.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيكيطان جاسم ماجد منتظر4979232051252135

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةتطبيقيامين محمد الدين نصر احمد لمين هه4980202051302075

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيمحيسن طويرش غايب سجاد4981222051017035

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة367.0المختلطة البحتري اعداديةتطبيقيفياض احمد قاسم احمد4982182051048002

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيابراهيم حردان سعدي اياد4983182051331005

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيخلف صالح جاسم هشام4984182051149025

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة366.0المختلطة االسكندرونة ثانويةتطبيقيعزيز فريق الرحمن عبد سليمان4985202051200010

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة365.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيعلي كاظم مطشر مصطفى4986222051302114

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة425.0للبنين الميثاق ثانويةتطبيقيناصر شمخي فاضل نمر4987221951064009

الشرقاط/األساسية التربية كلية/تكريت جامعة364.0للبنين المسائية االصالح ثانويةتطبيقيشيحان فاضل صادق محمد4988222051318028

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة381.0المختلطة بصية ثانويةادبيصكب دبي سعد اللطيف عبد4989292021103003

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة389.0للبنين االسكندرونة اعداديةاحيائيداود صمد محمد مصطفى4990182041012025

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة385.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيمنصور خميس اسعد محمد4991202041262075
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االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة377.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيحسين جاسم نصيف جاسم4992182041361015

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة374.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةاحيائيمحمد حسن محمد فاطمه4993202042255010

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة373.0للنازحات للبنات اليمامة ثانويةاحيائياحمد خماس هللا عبد ايهان4994202042172005

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة373.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائيمحمد علي حكيم هللا عبد4995182041146021

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة371.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيعلي هللا سعد صباح محمود4996202041007054

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة370.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحسين عالوي محمد در4997232042142098

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة378.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيمطلك كليب ثائر علي4998182051343026

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة372.0الخارجياتتطبيقيحسن فارس سالم امنه4999182052401002

االسالمية العلوم كلية/تكريت جامعة371.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةتطبيقيابراهيم نايف مزاحم احمد5000182051347006

الصيدلة كلية/القادسية جامعة594.7المتميزات ثانويةاحيائيجحيف مطرود علي مكارم5001242042084081

الصيدلة كلية/القادسية جامعة593.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةاحيائيحسين ناصر علي الحسن5002232041287004

الصيدلة كلية/القادسية جامعة593.0للبنات النورين ثانويةاحيائيفاضل قاسم محمد ريمان5003242042138033

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة524.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيصالح أكشاش محسن انغام5004242052119003

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة498.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيصاحب كاظم عالوي كرار5005242051203133

المدني قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة494.0للبنين عفك اعداديةتطبيقيالحسن عبد اسماعيل مهدي منتظر5006242051011028

واالتصاالت االلكترونيك هندسة قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة550.0للبنين غزوان عناد الدكتور اعداديةاحيائيحسن االمير عبد حسن محمد5007252041020041

واالتصاالت االلكترونيك هندسة قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة540.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيحسن مصيرع قاسم زهراء5008242042121133

واالتصاالت االلكترونيك هندسة قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة532.0للبنين  الحيرة اعداديةاحيائيعلي حمزه احمد مرتضى5009252041015020

واالتصاالت االلكترونيك هندسة قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة501.0الخارجيونتطبيقيابراهيم درب عالوي حسين5010272051400024

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة533.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيخطار كاظم نجاح مرتضى5011242041001279

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة518.0للبنين الزيتون اعداديةاحيائيعطيه عطار االمير عبد سجاد5012242041036071

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة449.0المختلطة النصر ثانويةتطبيقيعويدي صيهود قاسم سجاد5013282051104021

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة441.0للبنين الهيثم ابن ثانويةتطبيقيرحيل حسين ثابت مصطفى5014242051019045

والنقل الطرق قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة435.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيالسادة عبد داحم الحمزة عبد ارتاج5015242052106001

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة573.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيالزم فرحان الدين صفاء علي5016242041207100

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة554.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائينعيم مشجر حسن ايمان5017162042383028

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة550.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيرهيو فاهم محمد طيبه5018242042220573

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة510.0للبنين النصر اعداديةاحيائيحسين شجاوي حسين محمد5019242041064046

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة506.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيشريف ساهي عباس مقتدى5020272041154189

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة506.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيبلوشي الحسين عبد هالل حوراء5021222042153121

المواد قسم/الهندسة كلية/القادسية جامعة503.0للبنات النور اعداديةاحيائيمحسن حسين معن بنين5022242042095033
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العلوم كلية/القادسية جامعة532.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةاحيائيحمزه داخل علي مصطفى5023242041031038

العلوم كلية/القادسية جامعة528.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيفاضل عجم فارس زهراء5024242042130070

العلوم كلية/القادسية جامعة519.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيلطيف زامل االمير عبد نبأ5025242042139135

العلوم كلية/القادسية جامعة518.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيشغناب سعدون سالم سارة5026242042121170

العلوم كلية/القادسية جامعة509.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيعباس عويد جعفر نور5027242042093178

العلوم كلية/القادسية جامعة508.0للبنين الغدير اعداديةاحيائينهابه حمزة سلمان احمد5028242041071005

العلوم كلية/القادسية جامعة502.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائياسماعيل كردي الرحيم عبد حسن5029172041124036

العلوم كلية/القادسية جامعة502.0للبنات السرور اعداديةاحيائيخلف كاظم محمد تبارك5030242042085012

العلوم كلية/القادسية جامعة502.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيحداوي برهان حمزة فاطمة5031242042119132

العلوم كلية/القادسية جامعة500.0للبنين قابجي عمر ثانويةاحيائيجميل مجيد االمير عبد الملك عبد5032172041171010

العلوم كلية/القادسية جامعة499.0الخارجياتاحيائيعبيد ابراهيم علوان فاطمه5033252042401138

العلوم كلية/القادسية جامعة498.0الخارجيوناحيائيحسن الزهره عبد محسن مرتضى5034272041400075

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجاسم حسن حيدر نور5035252042100505

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةاحيائيفاضل شعالن جاسم هاشم5036242041200109

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيهديرس حنون صعيب زهراء5037242042139061

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيحاوي هالل خليل محمد5038262041209325

العلوم كلية/القادسية جامعة497.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيربيع احمد كريم مرتضى5039212041034097

العلوم كلية/القادسية جامعة495.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيراشد جريد نايف نباء5040292042160170

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيحمزه مهدي صالح هللا عبد5041242041002073

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةاحيائيالحسين عبد علي عامر ايات5042242042141007

العلوم كلية/القادسية جامعة494.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيمحمد جاسم نبيل الدين سيف5043192041009120

العلوم كلية/القادسية جامعة452.0للبنين المسائية الهيثم ابن ثانويةتطبيقيكاظم مدلول كامل حيدر5044242051215008

العلوم كلية/القادسية جامعة443.0للبنات سكينة اعداديةتطبيقيحسن حمادي جواد خديجه5045242052093012

العلوم كلية/القادسية جامعة427.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقييديم هللا عبد نعمة سجاد5046282051012042

العلوم كلية/القادسية جامعة423.0للبنين النفيس ابن اعداديةتطبيقيهادي تركي سالم سجاد5047242051002024

العلوم كلية/القادسية جامعة417.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيمحمد عباس رعد علي5048242051001051

العلوم كلية/القادسية جامعة412.0للبنات دمشق اعداديةتطبيقيمحمد خالد هيثم سبأ5049242052121029

العلوم كلية/القادسية جامعة411.0الخارجيونتطبيقيلعيبي حسين راضي محمد5050282051400059

العلوم كلية/القادسية جامعة406.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةتطبيقيكاظم صافي حسن طيبه5051242052122026

العلوم كلية/القادسية جامعة402.0للبنين الثبات اعداديةتطبيقيمهوس مكطوف ناظم احمد5052272051024009

العلوم كلية/القادسية جامعة397.0للبنين المسائية سفوان ثانويةتطبيقيهتيمي جعيول ياسر ستار5053162051356020
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العلوم كلية/القادسية جامعة396.0للبنين جصان اعداديةتطبيقينوفان راضي غالب العابدين زين5054262051036010

العلوم كلية/القادسية جامعة396.0للبنات النموذجية الخاصة هللا بقية ثانويةتطبيقيحريجه ساري قيس ساره5055162052290015

العلوم كلية/القادسية جامعة395.0المختلطة الغزالي ثانويةتطبيقيالحسين عبد محمد جاسم محمد5056232051186040

العلوم كلية/القادسية جامعة395.0للبنين زيدون ابن اعداديةتطبيقيتعبان كصاب علي حبيب5057282051022015

العلوم كلية/القادسية جامعة393.0للبنين الصادق اعداديةتطبيقيعليوي حسين عادل محمد5058222051070047

العلوم كلية/القادسية جامعة393.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةتطبيقيحمزة صالح الخالق عبد هدى5059242052112028

العلوم كلية/القادسية جامعة393.0للبنات االهلية القرنة انوار ثانويةتطبيقيمناحي ناصر هاني فاطمة5060162052452006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة480.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيخطار يوسف حسين بتول5061242042134028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة479.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيحسين يوسف ميثم مؤمل5062242041203256

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة475.0الخارجيوناحيائيكاظم سلمان حسون محمد5063242041400091

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة463.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيسلمان علي صادق غدير5064242042130114

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة460.0للبنات الصديقة ثانويةاحيائيموح راضي الحسين عبد شذى5065242042146061

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة460.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيغشيم ناهي يونس الهدى نور5066242042104163

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة456.0للبنين الديوانية اعداديةاحيائيجامل االمير عبد جعفر علي5067242041028042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة414.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقينور حسين نور حسن5068162051043013

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة404.0للبنين نفر اعداديةتطبيقيكاني خنجر حسين علي5069242051025016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة401.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيعصفور االمير عبد ساجد مرتضى5070242051203168

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة400.0للبنات االهلية التربوي الهدف ثانويةتطبيقيمحمد جاسم اسعد رقيه5071162052263001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة397.0للبنين األهلية التراث ثانويةتطبيقيعبد عناد ياسين امير5072242051043003

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة396.0للبنات االبتسامة اعداديةتطبيقيعلي حسين مرتضى زهراء5073162052253018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة395.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيلطيف صباح لطيف حسين5074162051060053

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة395.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيجاسم نصيف ناصر علي5075162051301061

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة394.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيباقر هاشم قاسم حيدر5076162051049051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/القادسية جامعة394.0للبنين الباقر ثانويةتطبيقيصدام علي صادق جعفر5077232051046009

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة578.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيلعيبي هزار الكاظم عبد مريم5078242042120249

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة564.0المختلطة التسامح ثانويةاحيائيمحمد كريم علي حيدر5079232041192017

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة472.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيجابر فيصل ناصر علي5080222051013050

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة463.0للبنين المسائية الهالل ثانويةتطبيقيغضب دايخ عواد راضي5081292051155026

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة440.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيفرهود حسن ماجد علي5082272051007039

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة422.0للبنين البلغاء سيد اعداديةتطبيقيحميد غافل جعفر سالم5083222051055013

االحيائية التقانات كلية/القادسية جامعة419.0للبنات دمشق اعداديةتطبيقيجاسم محيسن كامل حوراء5084242052121011
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القانون كلية/القادسية جامعة450.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةادبيكرم رحمن عايد احمد5085242021202008

القانون كلية/القادسية جامعة446.0للبنين األهلية بغداد ثانويةادبيعامر حسين ناصر اسد5086242021044001

القانون كلية/القادسية جامعة433.0للبنات اسماء اعداديةادبيكزار الكاظم عبد امير شهد5087242022104024

القانون كلية/القادسية جامعة515.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيمحسن ناصر ثائر احمد5088242041018001

القانون كلية/القادسية جامعة487.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيكاظم عبود علي دعاء5089242042124063

القانون كلية/القادسية جامعة482.0للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيعبيد كاظم احمد هللا خير5090242041069017

التمريض كلية/القادسية جامعة584.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيهللا عبد نجم محمود عال5091242042096126

التمريض كلية/القادسية جامعة582.0للبنين الوركاء اعداديةاحيائيغدير فارس اسالم احمد5092172041064002

التمريض كلية/القادسية جامعة582.0للبنين الديوانية اعداديةاحيائيخشان رافع قاسم رافع5093242041028025

التمريض كلية/القادسية جامعة579.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيرضا مشير مثنى براء5094242042118012

التمريض كلية/القادسية جامعة577.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيرمضان خليل صادق داليا5095242042120078

التمريض كلية/القادسية جامعة576.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيخشين معلن نجاح ايات5096242042121024

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة499.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيراهي حمادي الكريم عبد حوراء5097242042092025

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة468.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيمحمد كامل عماد هللا عبد5098242041003149

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة454.0للبنات حلب اعداديةاحيائيجاسم نعمه هللا عبد شفق5099242042107107

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة452.0المختلطة المرادية ثانويةاحيائيحسن محمد سالم سجاد5100242041158011

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة449.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيرسن علي عبد الكاظم عبد جالل5101242041062028

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة443.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيهادي محمد حيدر بنين5102242042122025

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة430.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعطيه كاظم شاهين كاظم5103252041044347

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة429.5المتميزين ثانويةاحيائيحمزه كاظم جاسم علي5104242041041057

البيطري الطب كلية/القادسية جامعة429.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةاحيائيراضي حروي عايد اسراء5105242042142001

الزراعة كلية/القادسية جامعة424.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعبود مهدي صالح ميامين5106242042134193

الزراعة كلية/القادسية جامعة403.0للبنات الديوانية اعداديةاحيائيعطيه صالح باسم زينب5107242042103066

الزراعة كلية/القادسية جامعة403.0للبنات الصديقة ثانويةاحيائينوح حسن صباح ايه5108242042146014

الزراعة كلية/القادسية جامعة401.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيكنداوي كريدي صاحب زيد5109242041003106

الزراعة كلية/القادسية جامعة393.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيغازي الكاظم عبد علي فاطمه5110242042220645

الزراعة كلية/القادسية جامعة393.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيزاير جابر حبيب حوراء5111242042122037

الزراعة كلية/القادسية جامعة390.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيعبد المحسن عبد ظاهر بسمله5112242042139019

الزراعة كلية/القادسية جامعة388.0للبنين الديوانية اعداديةاحيائيبازي ياسر هاشم عباس5113242041028037

الزراعة كلية/القادسية جامعة387.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيحسين علي عبد رضا ليث5114242041203249

الزراعة كلية/القادسية جامعة386.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيشنابه كريم محمد زهراء5115242042096085
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الزراعة كلية/القادسية جامعة380.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيعطيه محسن كاظم زينب5116242042080073

الزراعة كلية/القادسية جامعة378.0للبنات الصديقة ثانويةاحيائيجبار عويد حبيب زينب5117242042146050

الزراعة كلية/القادسية جامعة378.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيالكاظم عبد علي محمد ازهر حيدر5118242041203089

الزراعة كلية/القادسية جامعة377.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيحسوني نور حيدر حسين5119242041062043

الزراعة كلية/القادسية جامعة377.0للبنين الغدير اعداديةاحيائيكشاش حسين الحمزة عبد محمد5120242041071082

الزراعة كلية/القادسية جامعة376.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيفضل سوادي عماد ايه5121242042122020

الزراعة كلية/القادسية جامعة376.0للبنات السنية اعداديةاحيائيحسين هادي فراس رقيه5122242042102121

الزراعة كلية/القادسية جامعة376.0للبنات السنبلة ثانويةاحيائيمحمد فيصل حامد الدين ديار5123242042135027

الزراعة كلية/القادسية جامعة376.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيابراهيم شنون صاحب هللا عبد5124242041203170

الزراعة كلية/القادسية جامعة375.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيخليفه جميل محمد حوراء5125242042220211

الزراعة كلية/القادسية جامعة374.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيرسن شريف فيصل الهادي عبد5126242041062102

الزراعة كلية/القادسية جامعة373.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمهدي صالح مهدي هدى5127242042220826

الزراعة كلية/القادسية جامعة372.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحسن منكر رفعت ايناس5128242042220101

الزراعة كلية/القادسية جامعة371.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائيعطيه معين عباس حيدر5129242041060018

الزراعة كلية/القادسية جامعة370.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيعطيوي علي ضياء مسار5130242042093159

الزراعة كلية/القادسية جامعة369.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيصالح مجيد علي زهراء5131242042096080

الزراعة كلية/القادسية جامعة368.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيكاظم جواد سعد سماء5132242042120176

الزراعة كلية/القادسية جامعة368.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعزيز غماس لواح زهره5133242042134098

الزراعة كلية/القادسية جامعة367.0للبنات حلب اعداديةاحيائيجعفر طه رحيم رواء5134242042107050

الزراعة كلية/القادسية جامعة379.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةتطبيقيالكاظم عبد جواد راسم هللا عبد5135242051204042

الزراعة كلية/القادسية جامعة369.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيكاظم علي جعفر حيدر5136242051203054

الزراعة كلية/القادسية جامعة369.0للبنين المسائية السنية ثانويةتطبيقيطاهر الحسن عبد سامي صادق5137242051211018

الزراعة كلية/القادسية جامعة369.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةتطبيقيحسين تكليف حيدر مرتضى5138242051204062

الزراعة كلية/القادسية جامعة363.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيهللا عبد الحسين عبد علي محمد5139242051200071

الزراعة كلية/القادسية جامعة363.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةتطبيقيسوده ابو نعيم راضي مقتدى5140242051202129

الزراعة كلية/القادسية جامعة362.0للبنين الديوانية اعداديةتطبيقيكتاب الهادي عبد محمد مصطفى5141242051028021

الزراعة كلية/القادسية جامعة362.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحسين يوسف حسن محمد5142242051001057

الزراعة كلية/القادسية جامعة361.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةتطبيقيديان مهنه مهدي محمد5143262051203041

الزراعة كلية/القادسية جامعة361.0الخارجيونتطبيقيحمزة نديم احسان مصطفى5144242051400042

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة407.0للبنين االحسان ثانويةادبيحسين مجيد محمد اثير5145242021049001

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة407.0الخارجيونادبيعبد محمد حسين علي5146222021400112
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة403.0للبنين المصطفى اعداديةادبيحسن حداوي حسين علي5147242021017049

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة398.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيهلوس عناد توجيه امين5148242021038009

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة398.0للبنين المهاجرين ثانويةادبيعتوي حسين نعمه علي5149242021033017

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة392.0للبنات االهلية االبرار ثانويةادبيالمطلب عبد حليم صالح زهراء5150242022078007

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة392.0للبنين المسائية التأميم اعداديةادبيعلي قاسم وحيد علي5151242021203057

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة391.0للبنات االفتخار اعداديةادبياحمد الهادي عبد احمد تبارك5152252022079022

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة391.0للبنين الجواهري اعداديةادبيحسن علي مؤيد محمد5153242021018065

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة391.0للبنين الشامية اعداديةادبيغازي حسين ناجح زيد5154242021015023

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة388.0للبنات دمشق اعداديةادبيجاسم هادي صالح زينب5155242022121028

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة386.0للبنات النور اعداديةادبيجاسم كاظم رزاق رقيه5156242022095017

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة384.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةادبيسعيد كاظم رشيد هدى5157242022122055

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة384.0للبنين سومر اعداديةادبيبادي علي محمد مصطفى5158242021009082

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة444.0للبنات االهلية االبرار ثانويةاحيائيالحسن عبد سرحان هللا عبد بنين5159242042078006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة440.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيشالل منصور عباس انوار5160242042123016

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة435.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيحسون هادي احمد رانيا5161242042123060

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة433.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيخوين عبيد طالب عبد حسين5162242041027067

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة432.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيجبر حسين علي ليلى5163242042122126

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة428.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيسعيد غازي عزيز علي5164242041035104

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة426.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيعطيه كريم محمد صفد5165242042220553

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة421.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيخضير عبيد علي ابتهال5166242042122002

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة421.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيجابر عبد فاهم تبارك5167242042101028

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة420.0للبنات النور اعداديةاحيائيحمزة الكاظم عبد حسين زهراء5168242042095067

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة419.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيمحسن ناصر ثائر امير5169242041018011

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة418.0للبنات السنبلة ثانويةاحيائيحسين سايب كاظم زهراء5170242042135036

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة414.0للبنين الغدير اعداديةاحيائيمحمد نذير ماجد حسين5171242041071024

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة414.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيمحسن شالل حسين زهراء5172242042118050

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة410.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيشنابه الكاظم عبد فؤاد رواء5173242042139052

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة409.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمرزة رحيم حيدر حوراء5174242042220198

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة409.0للبنين المسائية القلم اعداديةاحيائيعبيد نجم منذر مؤمل5175292041151110

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة409.0الخارجياتاحيائيمريبط جواد احمد علياء5176242042401061

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة408.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيعباس عطيه عباس زهراء5177242042096075
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واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة407.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيعكله كاظم رزاق هبه5178242042130141

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة407.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيكيطان الرضا عبد طالب محمد5179242041203401

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة407.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيسربوت هللا عبد نعيم فاطمه5180242042220661

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة389.0للبنات اسماء اعداديةتطبيقيعباس حمزه حيدر مروه5181242052104019

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة389.0للبنين الرافدين ثانويةتطبيقيجبر كامل ضياء هللا عبد5182242051034017

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة389.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيعوجه واوي هللا عبد فاطمه5183242052220184

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة388.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقيياسين الرضا عبد عدي سجاد5184162051020052

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة387.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيكاظم شاكر حيدر مرتضى5185242051001063

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة385.0للبنات سكينة اعداديةتطبيقيعلي محمد رحيم ايات5186242052093006

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة384.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيراشد جبار صالح عذراء5187242052220156

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة384.0للبنين فلسطين اعداديةتطبيقيعباس مسير حسين ليث5188242051013050

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة383.0للبنات الحوراء اعداديةتطبيقيعلي الحمزه عبد مروح نجاة5189242052123047

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة383.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيسيرمج حسن جميل خديجه5190242052220071

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة381.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيكريم كاظم رعد الهدى نور5191242052220223

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة378.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةتطبيقيياس هادي عباس سماح5192242052122021

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة440.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيجاسم عبار كريم زينب5193231952080020

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة377.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيجاهل عبيد عالء نور5194242052108033

واالقتصاد االدارة كلية/القادسية جامعة376.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقياسماعيل هيله ابو عدنان كرار5195292051156174

التربية كلية/القادسية جامعة552.0للبنات حلب اعداديةادبيكعيد ستار قاسم بشائر5196242022107004

التربية كلية/القادسية جامعة538.0للبنات الزهراء اعداديةادبيعبادي نازل علي تبارك5197242022134013

التربية كلية/القادسية جامعة498.0للبنات الشافعية اعداديةادبيخطار كريم طرخان ضحى5198242022111039

التربية كلية/القادسية جامعة461.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةادبياليج ناهي قاسم تبارك5199242022122015

التربية كلية/القادسية جامعة456.0للبنات اسماء اعداديةادبيعليل كريم مجبل بنين5200242022104006

التربية كلية/القادسية جامعة440.0للبنين النجدين اعداديةادبينعمة سمير مجيد علي5201242021063012

التربية كلية/القادسية جامعة440.0للبنين المسائية الهالل ثانويةادبيكسار رحيم محمد حسن5202292021155006

التربية كلية/القادسية جامعة416.0للبنين المؤمل اعداديةادبيحسن كاظم محمد سجاد5203232021060007

التربية كلية/القادسية جامعة416.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيعطيه سوادي حسين علي5204252021150045

التربية كلية/القادسية جامعة482.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيجربوع حسين حمود بدر5205291921016015

التربية كلية/القادسية جامعة412.0للبنين االعتماد اعداديةادبيخطار كاظم جواد محمد5206292021010113

التربية كلية/القادسية جامعة410.0للبنات الدغارة اعداديةادبيسلمان جبار صباح تبارك5207242022124007

التربية كلية/القادسية جامعة521.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيسميسم عبعوب حسن زهراء5208242042092047
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التربية كلية/القادسية جامعة517.0الخارجيوناحيائيصياح عبد عمران مدين5209242041400102

التربية كلية/القادسية جامعة516.0المختلطة مارب ثانويةاحيائيصالح جبار علي نور5210242042159011

التربية كلية/القادسية جامعة515.0للبنات حلب اعداديةاحيائيعجة بدري عادل اصيل5211242042107005

التربية كلية/القادسية جامعة514.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحسين عزيز عباس تبارك5212242042220161

التربية كلية/القادسية جامعة513.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيسعيد غازي عزيز محمد5213242041035138

التربية كلية/القادسية جامعة508.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيصكبان ناهي احمد بنين5214242042104027

التربية كلية/القادسية جامعة507.0المختلطة العربي الخليج ثانويةاحيائيعيسى ناظم احمد الرحمن عبد5215232041166027

التربية كلية/القادسية جامعة495.0للبنين العزة اعداديةاحيائيكاظم جاسم حسين عباس5216252041016027

التربية كلية/القادسية جامعة494.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيصاحب كاظم صباح حسن5217242041027066

التربية كلية/القادسية جامعة487.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيكاطع محمد كاظم ضحى5218242042220564

التربية كلية/القادسية جامعة485.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةاحيائيراضي حمزه ابراهيم نصير5219242041202141

التربية كلية/القادسية جامعة481.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيحميدي جابر محمد استبرق5220242042092004

التربية كلية/القادسية جامعة480.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيكحط عبيد فرحان زينب5221242042121160

التربية كلية/القادسية جامعة477.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةاحيائيمحمد حسون حسان حسنين5222242041202036

التربية كلية/القادسية جامعة475.0للبنين الباقر ثانويةاحيائيعبيد علي عباس علي5223232041046030

التربية كلية/القادسية جامعة474.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيكاظم جبار باسم زهراء5224242042118046

التربية كلية/القادسية جامعة473.0المختلطة القين بن زهير ثانويةاحيائيدويج حسين كريم عباس5225232041167029

التربية كلية/القادسية جامعة472.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيعلي رسول حسين شهد5226232042304148

التربية كلية/القادسية جامعة471.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيعبد كاظم حسن علي5227242041062109

التربية كلية/القادسية جامعة471.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيجباره هادي علي شهباء5228242042080080

التربية كلية/القادسية جامعة468.0للبنات القانتات ثانويةاحيائيعبيس راجي عامر بنين5229242042184009

التربية كلية/القادسية جامعة467.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيحسن نعمه قاسم وسن5230242042080124

التربية كلية/القادسية جامعة465.0للبنين المسائية عفك ثانويةاحيائيمسيلب والي شاكر علي5231242041208029

التربية كلية/القادسية جامعة462.0للبنات غزة ثانويةتطبيقيخشه ابو عبد هللا عبد ايات5232242052097002

التربية كلية/القادسية جامعة442.0المختلطة العارضيات اعداديةتطبيقيرباط حسن مديح نرجس5233242052152009

التربية كلية/القادسية جامعة433.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيمحسن نور االمير عبد صفا5234242052220147

التربية كلية/القادسية جامعة431.0للبنات الكفاح ثانويةتطبيقيسهيل محمد محمود زينب5235232052113020

التربية كلية/القادسية جامعة427.0للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيسوده ابو فليح قيصر انور5236242051036010

التربية كلية/القادسية جامعة427.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيكلواز حمزه ناظم زهراء5237242052220105

التربية كلية/القادسية جامعة420.0للبنين الشوملي اعداديةتطبيقيداهي حسين هللا عبد منتظر5238232051054014

التربية كلية/القادسية جامعة420.0للبنات الحوراء اعداديةتطبيقيكسار جبر مزهر لمياء5239242052123042
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التربية كلية/القادسية جامعة416.0للبنين القاسم اعداديةتطبيقيعلي حسن عباس تراب ابو5240232051006002

التربية كلية/القادسية جامعة412.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيمجبل حسون محمد ضحى5241242052220148

التربية كلية/القادسية جامعة412.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيجازع فهد سعيد الهدى نور5242242052119036

التربية كلية/القادسية جامعة410.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيعلي شاكر محمد غفران5243242052220173

التربية كلية/القادسية جامعة408.0الخارجيونتطبيقيخويط كاظم احمد المنتظر5244222051400013

التربية كلية/القادسية جامعة407.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيجاسم مسلم عقيل علي5245162051354063

التربية كلية/القادسية جامعة406.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيسلمان فرهود طالب باقر5246222051057004

التربية كلية/القادسية جامعة402.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةتطبيقيعلوان عبد كريم ابتهال5247242052088001

التربية كلية/القادسية جامعة401.0للبنين الهيثم ابن ثانويةتطبيقيعبد عباس محمد علي5248242051019027

التربية كلية/القادسية جامعة399.0المختلطة حيان ابن اعداديةتطبيقيكزار عيدان صكبان علي5249292051100076

التربية كلية/القادسية جامعة399.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةتطبيقيحداد يوسف كمال صادق5250222051266014

التربية كلية/القادسية جامعة399.0المختلطة الدرعية ثانويةتطبيقيناهي ساجت صبيح جليل5251242051165002

التربية كلية/القادسية جامعة398.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيحسين داود محمد سجاد5252222051319008

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة398.0للبنات ميسلون اعداديةادبيغافل قحطان عالء تقى5253242022106010

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة391.0للبنات العقابي سالم حسن الشهيد اعداديةادبيخضر بدر حسين دعاء5254242022186017

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة388.0للبنات الرباب اعداديةادبيعباس حسن عماد شهد5255242022094030

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة386.0للبنات القانتات ثانويةادبيجاسور بديوي سعيد سهر5256242022184013

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة374.0للبنات ميسلون اعداديةادبيعبد خيون راضي مريم5257242022106059

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة373.0للبنات المناذرة اعداديةادبيهللا عبد حلبوص االمير عبد رؤى5258232022078010

للبنات التربية كلية/القادسية جامعة370.0للبنات البالغة نهج ثانويةادبيمحمد نعمه باسم حنين5259242022145013

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة381.0للبنات الزهراء اعداديةادبيسلطان عباس حسن الهدى نور5260232022109062

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة369.0للبنات دمشق اعداديةادبيجاسم كرماش جبار ايات5261242022121004

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة363.0للبنات حلب اعداديةادبيمدحي عباس احمد االء5262242022107002

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة362.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةادبيحسين عبيس حسن حوراء5263242022122020

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة360.0للبنات حلب اعداديةادبيمحمد حنتاو حسين نبأ5264242022107034

االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/القادسية جامعة430.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيجبار االمير عبد باسم زهراء5265242042124076

اآلداب كلية/القادسية جامعة371.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةادبيحمود كاظم فاضل عذراء5266242022220069

اآلداب كلية/القادسية جامعة371.0الشيعي الوقف-للبنين المؤمنين امير ثانويةادبيحسن جالي علي مصطفى5267292021006037

اآلداب كلية/القادسية جامعة366.0للبنين الجواهري اعداديةادبيحسيب جليل جعفر علي5268242021018040

اآلداب كلية/القادسية جامعة363.0للبنين الكرامة اعداديةادبيعبطان حمزة احمد حيدر5269242021004034

اآلداب كلية/القادسية جامعة362.0للبنين المهاجرين ثانويةادبيعباس عجه قاسم علي5270242021033016
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اآلداب كلية/القادسية جامعة361.0للبنين المسائية السنية ثانويةادبيحرش جاسم جبار كرار5271242021211048

اآلداب كلية/القادسية جامعة361.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةادبيعبيس شندل عباس زياد5272252021164028

اآلداب كلية/القادسية جامعة361.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةادبيعلوان عبد حياوي دعاء5273242022142004

اآلداب كلية/القادسية جامعة437.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيهادي محمد حيدر ياسر5274242041003296

اآلداب كلية/القادسية جامعة439.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيعطشان فنجان راتب جعفر5275292051153042

اآلداب كلية/القادسية جامعة380.0الخارجيونتطبيقيصيهود قاسم ياسين فرزدق5276162051400247

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة380.0للبنين الجواهري اعداديةادبيحسين الهادي عبد سالم امير5277242021018008

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة364.0للبنات النور اعداديةادبيعبيد هللا عبد حاتم حوراء5278242022095009

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة362.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةادبيعبد كاظم سالم رسل5279292022059011

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة362.0للبنات الكوثر اعداديةادبيمحسن الرضا عبد جابر فاطمة5280242022108031

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة360.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةادبيكردوش عبيد علي حسين5281292021008006

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة414.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيهلوس وجعان علي هناء5282232042077151

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة409.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيعلي حسين محمد بنين5283272042056091

النفس علم قسم/اآلداب كلية/القادسية جامعة387.0للبنات االمامة اعداديةتطبيقيحمزه جبير يوسف زهراء5284272052062015

االثار كلية/القادسية جامعة398.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيأمين عمران محمد ايات5285242042101012

المدني قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة518.0للبنين االيالف ثانويةتطبيقيعالوي محمد فيصل محمد5286192051107021

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة483.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيمشعل فرج كمال محمد5287192051043036

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة550.0للبنات الخالدية اعداديةاحيائيعبدالجاسم عفات سلمان ايالف5288192042185014

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة513.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائيعبود حسين خالد ايه5289192042383032

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة508.0للبنين الرمادي ثانويةاحيائيحسن محمد شاكر محمود5290192041001094

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة498.0للبنين بحزاني اعداديةاحيائيعلي سعيد احمد حارث5291172041060022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة495.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيعلي بدر سالم اديان5292162042230001

والبتروكيميائية الكيميائية قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة569.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاحيائيطه ياسين بشار ابتهال5293192042152004

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة439.0للبنات االمل اعداديةتطبيقيحديد خليف غازي امنه5294192052195003

المياه وموارد السدود قسم/الهندسة كلية/االنبار جامعة437.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةتطبيقيعبدهللا محمد ابراهيم فاطمه5295192052370013

العلوم كلية/االنبار جامعة564.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيهللا عبد ابراهيم خليل مصطفى5296192041114105

العلوم كلية/االنبار جامعة539.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاحيائيعرسان محمد وليد رسل5297192042204023

العلوم كلية/االنبار جامعة532.0للبنات الرمادي ثانويةاحيائيحسين علي عبدالرحمن فاديه5298192042164023

العلوم كلية/االنبار جامعة530.0للبنين هيت اعداديةاحيائيبكر خليف احمد عثمان5299192041014071

العلوم كلية/االنبار جامعة514.0للبنات المعرفة شعاع ثانويةاحيائيسلمان محمد قاسم رغد5300192042272010

العلوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنات الرجاء ثانويةاحيائيحمد عجاج محمد دعاء5301192042160031
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العلوم كلية/االنبار جامعة507.0للبنات الشموخ ثانويةاحيائيعواد حميد ذاكر ندى5302192042161044

العلوم كلية/االنبار جامعة456.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيكودي كامل فؤاد حسن5303192051058009

العلوم كلية/االنبار جامعة443.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيابراهيم حماد حاتم سجد5304192052199028

العلوم كلية/االنبار جامعة440.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيخلف جهاد جالل هللا عبد5305192051013029

العلوم كلية/االنبار جامعة433.0للبنات هيت اعداديةتطبيقيعبدالهادي عبدهللا رائد افاق5306192052196002

العلوم كلية/االنبار جامعة429.0للبنات العادل االمام ثانويةتطبيقيجديع حميد الستار عبد ابرار5307192052159003

العلوم كلية/االنبار جامعة424.0للبنين البخاري اعداديةتطبيقيحسن حمادي عبد محمود5308192051106025

العلوم كلية/االنبار جامعة417.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةتطبيقيعريان جديع هتيمي محمود5309192051060035

العلوم كلية/االنبار جامعة406.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةتطبيقيحمادي مشعل علي زبيده5310192052189011

العلوم كلية/االنبار جامعة394.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيجزاع محمد باسم محمد5311192051043030

العلوم كلية/االنبار جامعة392.0للبنين الرميلة اعداديةتطبيقيناصر علي الرحمن عبد علي5312192051003044

العلوم كلية/االنبار جامعة391.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةتطبيقيعبد حمد صالح كرم5313192051026054

العلوم كلية/االنبار جامعة390.0للبنات الحقالنية اعداديةتطبيقيرويبي عبدالحميد صابر استبرق5314192052178001

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة508.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيمحمود شكر ناجي ميالد5315192042370227

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة505.0للبنات هيت اعداديةاحيائيجوير عبدهللا صالح بيارق5316192042196023

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة502.0للبنات العال اعداديةاحيائيملفي رزيك حامد بان5317192042156014

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة483.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيحسين جاسم خليل مياسه5318182042331018

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة480.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيمحمد نجيب رشيد كريمه5319212042294171

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة479.0للبنين الزيتون اعداديةاحيائيهللا عبد هالل كاظم الكريم عبد5320192041004032

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنين االهلية الخالدون ثانويةتطبيقيجليوي فاضل اللطيف عبد جراح5321162051409002

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة403.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةتطبيقيعبدالعزيز رشيد بسام ايمن5322192051359015

هيت/التطبيقية العلوم كلية/االنبار جامعة395.0للبنين الصقالوية اعداديةتطبيقيمسرهد شوكت مظهر ايمن5323192051028007

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة504.0للبنات العال اعداديةاحيائيطه يوسف هللا عبد زينب5324192042156039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة494.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاحيائيعلي محسن اياد غسق5325192042204054

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة483.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيشارد عياده حسين ريام5326192042162035

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة477.0للبنين الخالدية اعداديةاحيائيسالم الهادي عبد علي محمد5327192041007136

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة455.0للبنات الوثبة اعداديةاحيائيفرحان حمض جاسم هاجر5328192042194097

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة449.0خارجياتاحيائياحمد عالوي حميد وقار5329192042401059

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة444.0للبنات االنبار ثانويةاحيائيحماد ابراهيم حميد ايناس5330192042153014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة444.0للبنات العال اعداديةاحيائيخلف حميد صدام رشا5331192042156030

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة438.0المختلطة السنابل ثانويةاحيائيهالل رشيد ناظم ادهم5332192041284003
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة434.0للبنات النهضة اعداديةاحيائيمحمود خليل محمد رهف5333192042191057

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة432.0للبنين االماني ثانويةاحيائيصالح محمد نزار محمد5334182041102028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/االنبار جامعة400.0المسائية الراية اعداديةتطبيقيمنديل عواد عالء مروان5335192051341099

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة507.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيهللا عبد حمد شهاب عامر5336192021101018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة475.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيعلي حمد صادق اثير5337192021342004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة474.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيمحمد صالح امير محمد5338192021345099

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة472.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيخضير عباس الدين عز طه5339192021342071

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة460.0خارجياتاحيائيعسل احيمد شهاب مروه5340192042401050

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة458.0للبنات النهضة اعداديةادبينجم محمد محمود فاطمه5341192022191055

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة450.0للبنين االحرار اعداديةادبياحمد هللا عبد رياض محمد5342192021005016

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة440.0للبنين زنكورة اعداديةادبيفرحان محمد خالد هشام5343192021032035

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة423.0للبنين االحرار اعداديةادبيمنسي حسين محمد رسول5344192021005008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة415.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيمحمد عواد الرحمن عبد احمد5345192021342014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة414.0للبنات النهضة اعداديةادبيشوكه خضير محمد فاطمه5346192022191054

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة413.0للبنين حلب اعداديةادبيهللا عبد نجم عالء عمار5347262021013124

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة398.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيهللا عبد نجم فوزي القادر عبد5348192021342081

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة398.0للبنين األمين ثانويةادبيخلف عاصي سالم محمد5349192021076017

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة396.0المسائية الخالدية ثانويةادبيخلف محمد علي أحمد5350192021346008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة393.0المسائية الخالدية ثانويةادبيحمد عيدان مؤيد محمد5351192021346070

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة393.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيمرير فيحان شاكر انمار5352192021345019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة392.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيكاظم جواد جعفر امير5353272021016012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة391.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيعلوان بداع حاتم عقيل5354192021350085

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة391.0للبنات االندلس ثانويةادبيحماد سعدون مجيد لمياء5355192022183022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة391.0للبنين الناصر الرحمن عبد ثانويةادبيفتيخان حمد رياض اسامه5356192021008001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة386.0المسائية الحبانية ثانويةادبيفياض عباس اسماعيل محمد5357192021344012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة382.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيعالوي جودي كاظم احمد5358142021030005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة379.0للبنين زنكورة اعداديةادبيذكر حميد عوده رامي5359192021032012

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة377.0المسائية الخالدية ثانويةادبينايل عبد علي كاظم5360192021346051

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة377.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيمضحي محمد علي محمد5361192021345111

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة428.0للبنات االهلية البيان ثانويةاحيائيرهيف كريم علي سجى5362222042208003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة423.0للبنات جنين اعداديةاحيائيمخلف لهيمص حسين خولة5363192042149021
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة417.0للبنين االهلية النموذجية المعرفة شمس ثانويةاحيائيهللا عطا عبود القادر عبد علي5364192041118019

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة387.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقييوسف يحيى السالم عبد احمد5365202051030008

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/االنبار جامعة387.0للبنات الحجرات اعداديةتطبيقيعلي اكبر حمزه كوثر5366212052109011

الزراعة كلية/االنبار جامعة423.0للبنين الرميلة اعداديةاحيائيحمد الرحمن عبد مجيد احمد5367192041003009

الزراعة كلية/االنبار جامعة395.0للبنات قريش ثانويةاحيائيحسين علي حميد لبنى5368192042158070

الزراعة كلية/االنبار جامعة390.0للبنات الشرقية عنه ثانويةاحيائيالرزاق عبد هللا عبد عادل ضحى5369192042201016

الزراعة كلية/االنبار جامعة376.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيعفتان عبدالكريم عادل االء5370192042370018

الزراعة كلية/االنبار جامعة375.0للبنين الحبانية ثانويةاحيائيجياد عساف يونس محمد5371192041046041

الزراعة كلية/االنبار جامعة374.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيجلوب عباس مولود عصماء5372192042369271

الزراعة كلية/االنبار جامعة371.0للبنات عنه منارة ثانويةاحيائيمناع جاعد عزيز اكرام5373192042247006

الزراعة كلية/االنبار جامعة371.0المسائية الراية اعداديةاحيائيعلي لطيف بدر احمد5374192041341006

الزراعة كلية/االنبار جامعة370.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاحيائيفدعوس علوان محمد عمر5375192041352010

الزراعة كلية/االنبار جامعة367.0للبنين الصقالوية اعداديةاحيائيجحالي ابراهيم نوري صباح5376192041028018

الزراعة كلية/االنبار جامعة367.0للبنين العربي الفارس اعداديةاحيائيمجيد الرزاق عبد ياسر عمار5377192041013035

الزراعة كلية/االنبار جامعة366.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيمحمد خميس محمد زينب5378192042370118

الزراعة كلية/االنبار جامعة365.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيعزيز محمد جاسم بلقيس5379192042370047

الزراعة كلية/االنبار جامعة365.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيعبيد حميد محمد زينه5380192042166039

الزراعة كلية/االنبار جامعة365.0للبنين الداخلية اعداديةاحيائيحنتوش هاشم نصير هللا عبد5381102041033015

الزراعة كلية/االنبار جامعة365.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيعلي حسين احمد مصطفى5382192041009307

الزراعة كلية/االنبار جامعة364.0للبنين العرفان اعداديةاحيائينايل حمد الستار عبد حمد5383192041029010

الزراعة كلية/االنبار جامعة364.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاحيائيعلي حماد فالح فاطمه5384192042373035

الزراعة كلية/االنبار جامعة363.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائياسود عبدالكريم احسان ايه5385192042370037

الزراعة كلية/االنبار جامعة363.0المختلطة الرحالية ثانويةاحيائيسليمان نافع ابراهيم عبدهللا5386192041274009

الزراعة كلية/االنبار جامعة363.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيجسام شريف جالل ايهم5387192041071014

الزراعة كلية/االنبار جامعة363.0للبنين المستقبل ثانويةاحيائيالكريم عبد الرزاق عبد ادهم محمود5388122041012017

الزراعة كلية/االنبار جامعة363.0للبنات النور ثانويةاحيائيعبد حمد خميس شروق5389192042237011

الزراعة كلية/االنبار جامعة363.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيطالل خضير ياسين سارة5390192042188071

الزراعة كلية/االنبار جامعة362.0للبنات الرياحين ثانويةاحيائيابراهيم حميد وليد يقين5391192042186067

الزراعة كلية/االنبار جامعة361.0للبنين الداخلية اعداديةاحيائيصالح سلمان داود يونس5392102041033029

الزراعة كلية/االنبار جامعة360.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاحيائيخلف علي حسين محمود5393192041347066

الزراعة كلية/االنبار جامعة360.0للبنين االهلية المستقبل جيل ثانويةاحيائيكريم نوري علي عمر5394192041122005
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الزراعة كلية/االنبار جامعة368.0للبنات الروافد اعداديةتطبيقيمحمد جميل حكيم ميالد5395192052198025

الزراعة كلية/االنبار جامعة366.0الخارجيونتطبيقيحمد خليفه خالد زيد5396102051400019

الزراعة كلية/االنبار جامعة366.0المسائية الراية اعداديةتطبيقيعجم فاضل فرات ياسين5397192051341118

الزراعة كلية/االنبار جامعة365.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيمخلف رشيد نافع علي5398192051070048

الزراعة كلية/االنبار جامعة365.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةتطبيقيمجيد ابراهيم خالد ابراهيم5399192051359002

الزراعة كلية/االنبار جامعة365.0للبنات القبطية ماريا اعداديةتطبيقيفرحان عباس هيثم ايه5400192052163005

الزراعة كلية/االنبار جامعة364.0للبنين الفتوة اعداديةتطبيقيعبد عادل عمر زيد5401192051065010

الزراعة كلية/االنبار جامعة363.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقيحمد هندي سعدي علي5402192051009050

الزراعة كلية/االنبار جامعة362.0للبنين الصقالوية اعداديةتطبيقيرشيد متعب حكمت محمد5403192051028038

الزراعة كلية/االنبار جامعة362.0للبنين هللا اسد اعداديةتطبيقيجبر يوسف عادل سيف5404212051017014

الزراعة كلية/االنبار جامعة361.0للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيشتران خيري طاهر عالء5405192051004033

الزراعة كلية/االنبار جامعة361.0للبنين الكرمة اعداديةتطبيقيكاظم عناد حكيم بالل5406192051066009

الزراعة كلية/االنبار جامعة361.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةتطبيقيحسين حمد سالم سلطان5407192051359034

الزراعة كلية/االنبار جامعة360.0المختلطة درمان ام ثانويةتطبيقيخضر محمد هللا عبد سعد5408182051326006

الزراعة كلية/االنبار جامعة360.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةتطبيقيجاسم عباس ياس محمد5409192051010027

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة475.0للبنين النافع العلم اعداديةادبيصالح حمد منسي هللا عبد5410192021095013

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة459.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيعبد محمد علي الرحيم عبد5411192021345059

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة442.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيهللا عبد عجاج هادي عمر5412192021342122

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة442.0للبنين األدبية سومر اعداديةادبيالعزيز عبد كامل شامل مصطفى5413192021109079

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة437.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيعلي ثامر كامل يوسف5414192021352046

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة428.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيحسن خلف جميل محمد5415192021342133

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة424.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيراشد عودة ابراهيم عمر5416192021342111

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة424.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيمضحي جميل سالم علي5417192021342105

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة422.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيعبطان علي كريم انور5418192021342028

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة419.0للبنات مؤتة ثانويةادبيياسين حمود شاكر أسيل5419192022182002

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة418.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيدايح محمد عامر عثمان5420192021352019

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة416.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيمحمد حماد بشار احمد5421192021352001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة415.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيمصلح ناجي محمود احمد5422192021345016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة413.0للبنين الفتوة اعداديةادبيخلف اسود جبير عمر5423192021065016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة425.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيعبد احمد منذر احمد5424192041070009

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة421.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيمحمد كريم محمد هللا عبد5425192041002028
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واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة409.0للبنات الوفاء ثانويةاحيائيعبد عمير مجيد اشجان5426192042241004

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة412.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيعبد حسن صالح حسن5427192051340018

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة411.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيموسى محمد عامر سعدون5428192051043010

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة387.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيرشيد الرزاق عبد احمد القادر عبد5429192051011046

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة385.0للبنين الخالدية اعداديةتطبيقيخلف زيدان فالح حسن5430192051007016

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة382.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيصالح محمود ناصر محمد5431192051043038

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة382.0للبنين هيت اعداديةتطبيقياحمد الحميد عبد الغني عبد بشار5432192051014028

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة380.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيصالح هادي علي هللا عبد5433192051043021

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة376.0للبنين جواد مصطفى اعداديةتطبيقيحمد حسين منفي معاذ5434102051015074

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة375.0للبنين البراق صاحب اعداديةتطبيقيصايل هللا عبد صالح أحمد5435102051035001

واالقتصاد االدارة كلية/االنبار جامعة374.0للبنين المسائي المجمع ثانويةتطبيقياللطيف عبد عمار قتيبه سليم5436192051347016

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة366.0للبنات النهضة اعداديةادبينوار علي حسن دنيا5437192022191019

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيفرحان نواف حماد مروه5438102042221089

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة403.0الخارجيوناحيائيفرحان سعدون محمود احمد5439212041400009

القائم/التربية كلية/االنبار جامعة372.0للبنين المسائية الهالل ثانويةتطبيقيرضيوي سالم خيري احمد5440292051155003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة537.0المختلطة السنابل ثانويةاحيائيعماش عفر حميد شروق5441192042284006

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة501.0للبنات المعرفة شعاع ثانويةاحيائيجاسم محي احمد دعاء5442192042272007

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة498.0للبنات الرياحين ثانويةاحيائيسالم عليوي سالم نور5443192042186061

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة492.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيشعالن خليفه عبدالمنعم ضحى5444192042226082

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة487.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيندى خليف دهمان لينه5445192042162070

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة485.0المختلطة السنابل ثانويةاحيائيعفر سعيد مصطفى ابراهيم5446192041284001

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة478.0للبنات العادل االمام ثانويةاحيائيسرهيد محمود سلمان رواء5447192042159040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة471.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاحيائيشكر خلف يوسف هيثم5448192041015082

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة470.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيجاسم كاظم عبدالحميد سفانه5449192042226066

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة460.0للبنين السالم اعداديةاحيائياحمد ابراهيم خليل مصطفى5450192041058035

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات التعايش ثانويةاحيائيحمود عبود نوري ميسم5451312042054037

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة457.0خارجياتاحيائيمحمد دحام الرحمن عبد طيبه5452192042401042

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنين الحبانية ثانويةاحيائيفرحان خلف حامد حاتم5453192041046008

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة454.0للبنات المبين الفوز ثانويةاحيائيحمد عواد وادي اسراء5454192042218003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاحيائيعبد خليل محمد سهل5455192041015030

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة453.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائينجرس عبد وسام فاطمه5456192042188114
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الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة451.0للبنات سيوان ثانويةاحيائيعواد محارب الرحمن عبد شهد5457312042038033

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات المطلب عبد بنت عاتكة ثانويةاحيائيجاسم جبار رافع رحاب5458192042394004

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيحسن فرحان عبدالجبار ساره5459192042226058

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة441.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيعبدالجبار عبدالملك عبدالوهاب مروه5460192052199048

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة418.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةتطبيقيريحان جبر خميس احمد5461192051040003

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة406.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيحماد سليمان صالح نبهان5462192051011081

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة405.0للبنين العلمية الروابي اعداديةتطبيقيمحمد رشيد الحسين عبد عمر5463112051026052

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة405.0للبنين االيالف ثانويةتطبيقيحنتوش مهيدي سعد مهيدي5464192051107024

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة403.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهتطبيقيبدر حامد ماجد سرور5465192052152010

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة402.0للبنات الحقالنية اعداديةتطبيقيحبيب خشان حسون نجوى5466192052178036

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة401.0المختلطة الدرعية ثانويةتطبيقيمغير جبار عزيز عالء5467242051165011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة395.0للبنات الوثبة اعداديةتطبيقيجراد راشد نعمه رقية5468192052194009

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة391.0للبنات المسائية القائم ثانويةتطبيقيمخلف عايد محمد رغد5469192052371013

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة390.0للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيفرحان سعود الحسين عبد رياض5470222051364057

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة388.0للبنات هيت اعداديةتطبيقياحمد عبدالوهاب صالح ايه5471192052196005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة387.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةتطبيقيمحمد عبود سعد هشام5472252051209011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة386.0للبنين  الفهود اعداديةتطبيقيكزهور مطير قحطان عمار5473222051046040

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة385.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةتطبيقيوال احمد عبدالوهاب علي5474192051340038

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة381.0المسائية المنار ثانويةتطبيقيفرج محمد قاسم جعفر5475292051150007

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةتطبيقيهوير عباس مصطفى غفران5476102052099011

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيمحسن جاسم عباس رسول5477232051257055

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنين الكفل اعداديةتطبيقيمحمد كاظم خلف غيث5478232051032017

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنين االهلية المدى ثانويةتطبيقيمحسن طارش عبدالحسن جعفر5479162051135005

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة380.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيخريبش لفتة ماجد ساهر5480162051355102

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة380.0للبنين البخاري اعداديةتطبيقيسلوم عبيد نافع السالم عبد5481192051106020

الصرفة للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة380.0المسائية الراية اعداديةتطبيقيحسين حماد خالد محمد5482192051341081

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة445.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيعرميط حماد كمال علي5483192021345079

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة439.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيغضبان حمد شاكر مهند5484192021345125

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة437.0المختلطة االزهر ثانويةادبيمطر خلف صباح الدين جمال5485192021296002

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة433.0للبنات الودود ثانويةادبيعذاب خضير ماجد مريم5486192022266011

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة427.0للبنين السالم اعداديةادبياللطيف عبد الحميد عبد القادر عبد الودود عبد5487192021058021
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االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة420.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةادبيحمود سعود الملك عبد هللا عبد5488192021069024

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة414.0للبنات هاجر ثانويةادبيجزاع حلو هللا عطا سرى5489192022184010

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة408.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبييعقوب كاظم جواد صهيب5490192021342065

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة405.0خارجيونادبيعبد يوسف ثامر عمر5491192021400076

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة468.0للبنين بحزاني اعداديةاحيائيطه حيدر طه الملك عبد5492172041060054

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة455.0للبنين الصقالوية اعداديةاحيائيعبد حامد شاكر رسول5493192041028008

االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنين المربد اعداديةتطبيقيابراهيم عودة هللا عبد الخالق عبد5494192051056015

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة446.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيخلف حميد ماجد علي5495192021345080

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة403.0خارجياتادبيابراهيم هادي حميد روز5496192022401040

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة401.0للبنين المسائية العراق ثانويةادبيمحمد لطيف حاتم محمد5497192021339007

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة400.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيعواد محمد ابراهيم محمد5498192021345098

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة393.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيمحمد جاسم فيصل امجد5499192021352009

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة393.0للبنين المسائي المجمع ثانويةادبيخضر فيصل غازي علي5500192021347123

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة385.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيصالح حامد سامي احمد5501192021345008

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة382.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيحمادي هللا عبد محمد احمد5502192021352005

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة378.0للبنات العال اعداديةادبيخليل احمد محمد تمارة5503192022156009

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة376.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيعلي عرسان حمدي محمد5504192021342135

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة375.0المسائية الخالدية ثانويةادبينجم سهيل علي حسين5505192021346022

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة375.0المختلطة السنابل ثانويةادبيمحيسن ممدوح زيد مكي5506192021284011

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة373.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةادبيجاسم صبيح سعدي محمد5507192021026026

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة372.0للبنين اليمن ثانويةادبيزغير فرحان معجل عدنان5508192021090015

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة372.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيعبود حمد سعدون محمود5509192021342152

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة370.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةادبيحسين ناصر هللا عبد علي5510192021070023

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة364.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيعبيد سعود سعد هراط5511192021040052

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة363.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةادبيصالح عبد سليمان ساره5512192022370054

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة413.0المختلطة الرحالية ثانويةاحيائيعلي محمد طه عذراء5513192042274009

والنفسية التربوية العلوم قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/االنبار جامعة432.0للبنين الشعلة اعداديةتطبيقينشعان والي الهادي عبد غيث5514241951012050

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة465.0للبنات المسائية المآذن أعداديةادبيعايد علي صادق سالي5515192022369091

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات المعراج اعدايةادبيمخيبر خلف هللا عبد غصون5516102022113054

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة417.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةادبيدايح محمد مازن ميس5517192022370088

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة415.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةادبيعاشور طه ياسين يقين5518192022370118
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة406.0للبنات الخمائل ثانويةادبيشحاذة نايف عبيد نوال5519192022150039

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة402.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةادبيحمود حميد محمد ايات5520192022370008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة401.0للبنات الخمائل ثانويةادبيابراهيم عبد عالوي رواء5521192022150015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة398.0للبنات الوفاء ثانويةادبيفياض عبد علي شيماء5522192022241013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة398.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةادبيفرحان عبد محمد فاطمه5523192022202026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة398.0للبنات الشهابي ثانويةادبيخليفه عبيد قيس تبارك5524192022254001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة397.0للبنات الخمائل ثانويةادبيعجيل عنيد الستار عبد رسل5525192022150014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة391.0للبنات الحرية ثانويةادبيابراهيم خليف محمد رقيه5526192022192007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة388.0للبنات الحبانية ثانويةادبيدايح محمد باسم ريام5527192022187007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة388.0للبنات الودود ثانويةادبيمحمد جاسم منذر رفل5528192022266005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة386.0للبنات الخمائل ثانويةادبيعبد خلف فيصل اية5529192022150003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة386.0للبنات الزهد ثانويةادبيابراهيم جعفر سعد سارة5530102022135003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة385.0للبنات الخمائل ثانويةادبيعبد حسين حسن رسل5531192022150013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة384.0للبنات المسائية المآذن أعداديةادبيرجب الغني عبد محمد الحان5532192022369017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة384.0للبنات الحقالنية اعداديةادبيسليمان عكله خميس ايه5533192022178011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة383.0للبنات االندلس ثانويةادبينده احمد ابراهيم أماني5534192022183003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة383.0للبنات السعدية حليمة اعداديةادبياحمد حامد صالح شهد5535192022204013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةادبيجاسم غريب ناجي رحمه5536192022165005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنات العقيق وادي اعداديةادبياسماعيل حردان مجيد ساره5537192022175022

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة380.0للبنات الخمائل ثانويةادبيمخيبر خلف سعدي رويدة5538192022150016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة380.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةادبيعبيد إبراهيم احميد ريام5539192022370042

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة380.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةادبيعلي حسين اياد صفا5540122022101014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة377.0للبنات االنفال ثانويةادبيرشيد مجيد مؤيد مريم5541192022226047

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة377.0للبنات المسائية المآذن أعداديةادبيحمادي علوش عباس الهام5542192022369019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة375.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةادبيعبيد المجيد عبد نمير سلوى5543192022373024

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة374.0للبنات الروافد اعداديةادبيمحمد جميل قيس رغد5544192022198017

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات االمل اعداديةادبياحمد عكاب حسين ايناس5545192022195011

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة368.0المختلطة المجد ثانويةادبيفارس الواحد عبد راشد ريام5546102022157003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة368.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيصبح طلب عادل أسماء5547112022068002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة366.0للبنات االمل اعداديةادبيمحمد هالل اسماعيل زينب5548192022195032

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة366.0للبنات الفلوجة اعداديةادبيهللا عبد محمد هادي زاد5549192022188018
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة364.0للبنات الرياحين ثانويةادبيشرقي مخلف اسماعيل مها5550192022186016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة364.0المختلطة الزهاوي ثانويةادبياحمد الهادي عبد حاتم هاجر5551192022282004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة363.0للبنات الحقالنية اعداديةادبيحسين محمد جاسم نسرين5552192022178035

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0الخارجياتادبيمخلف احمد ستار اسماء5553102022401007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0للبنات سلمة ام ثانويةادبيعبد فرج براق مها5554102022097030

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0للبنات االنفال ثانويةادبيفياض عالوي اسماعيل اسراء5555192022226004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة360.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةادبيحويش اسماعيل مروان زينه5556192022168014

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة360.0للبنات الربيعين ام ثانويةادبيعبد ابراهيم خالد ميالد5557192022134010

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة457.0للبنات المسائية القائم ثانويةاحيائيحمود فاضل زياد منى5558192042371096

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة449.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيحسين ناصر ثامر ختام5559192042267006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة444.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيجاسم عبد محمود بصائر5560312042047044

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة438.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيجراح دايح محمد امنه5561192042193008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة509.0المختلطة النهروان ثانويةاحيائيمتعب مهيدي احمد ساره5562191942304006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة436.0للبنات السعدية حليمة اعداديةاحيائيغضبان علي خليل نور5563192042204072

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة426.0للبنات المقاصد ثانويةاحيائيحرش جميل خالد اية5564192042206005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة423.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيحمادي صالح حامد مريم5565192042226113

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة422.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيمغير محمد ظاهر بدور5566192042189036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة418.0للبنات الياقوت اعداديةاحيائيعبدهللا حمد مؤيد يقين5567192042246126

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة413.0للبنات المسائية القائم ثانويةاحيائيفليح عبيد احمادي اسراء5568192042371005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة411.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةاحيائيذياب احمد سامي شيماء5569192042205019

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة409.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةاحيائيمحمد عزيز صميم هزج5570322042029073

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة407.0للبنات الشرقية عنه ثانويةاحيائياحمد مولود محمد رحمه5571192042201009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة406.0للبنات النور ثانويةاحيائيابراهيم خليل حامد هاجر5572192042237023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة404.0للبنات مؤتة ثانويةاحيائيياسين محمد ناصر شهد5573192042182015

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة401.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهاحيائيسليمان داود محمد ماريا5574192042152036

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة400.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةاحيائيمطر علي اسماعيل براء5575272042095025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة398.0للبنات وقاص ابي بن سعد ثانويةاحيائيمحيميد خضير حامد اكابر5576192042224007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة397.0للبنات العرفان اعداديةاحيائينومان حميد سعدي مريم5577192042166069

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة397.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيعرميط سعيد عواد هديل5578192042370269

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة396.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيمصلح محمد جاسم االء5579192042370016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة395.0للبنات االثير ابن ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم ذاكر شذى5580192042131020
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة393.0للبنات الرياحين ثانويةاحيائيسميط صبار يوسف رقيه5581192042186030

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة458.0للبنات االفنان ثانويةاحيائيحمود رشيد حامد ايمان5582191942242002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة392.0للبنات الروابط اعداديةاحيائيجوير احمد سعد يقين5583192042229123

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة391.0للبنات التكاتف ثانويةاحيائيجاسم سلمان حماد غفران5584192042231008

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة388.0للبنات التكاتف ثانويةاحيائيجمار ابراهيم رحيم هبه5585192042231013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة388.0للبنات المعراج اعدايةاحيائيصايل هللا عبد صالح هند5586102042113112

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة388.0للبنات جواد مصطفى ثانويةاحيائيعليوي خضير يعرب نبأ5587232042128075

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة387.0للبنات الخالدية اعداديةاحيائيحسين كراخ صباح بيداء5588192042185020

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة386.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيجاسم محمد عثمان ختام5589192042226032

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة386.0للبنات الرجاء ثانويةاحيائيغضبان شحاذة حسين ايمان5590192042160016

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة386.0للبنات الفتوح فتح ثانويةاحيائيعواد حمود علي تبارك5591192042148006

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة385.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيسلمان عبد صباح تبارك5592252042193040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة385.0للبنات االنبار ثانويةاحيائيجاسم علي عامر رؤيا5593192042153034

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة385.0للبنات يافا اعداديةاحيائيعبيس خضير حسين زينه5594242042117160

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة384.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيدالل كامل علي دموع5595222042301007

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة382.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيعبدهللا مجيد تحرير هديل5596192042226152

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنات االهلية الخالد ثانويةاحيائيخلف خليل ابراهيم سرى5597192042137040

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة381.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيحسين علي احسان امنه5598112042218009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة461.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةتطبيقيجاسم حامد زياد رسل5599192052370005

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة434.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيمطر علي تحسين اسماء5600192052162001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة395.0المختلطة الظاهر ثانويةتطبيقيصطم صبار سعيد مروه5601192052305002

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة387.0للبنات الحريري اعداديةتطبيقيعيدان محمود احمد وسن5602192052193013

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة384.0للبنات االثير ابن ثانويةتطبيقيهللا عبد محمد زياد نبأ5603192052131023

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة382.0للبنات التكاتف ثانويةتطبيقيعطشان علي كامل ايالف5604192052231001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة378.0للبنات االندلس ثانويةتطبيقيحردان داود مجيد ايناس5605192052183004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة376.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةتطبيقيصالح عبد فاضل فاطمه5606192052202026

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة375.0للبنات الشمس ثانويةتطبيقيمحمد كريم مزهر ذكرى5607192052263004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة374.0للبنات االنفال ثانويةتطبيقيعبدهللا خميس فاروق اسراء5608192052226001

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات الرجاء ثانويةتطبيقيهادي فوزي خلدون زينه5609192052160003

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة363.0للبنات التحرير اعداديةتطبيقيعلوان صبار حسين مروة5610212052136025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة363.0المختلطة الغزالي االمام ثانويةتطبيقيمدهر محمد كريم نجوى5611192052303001
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للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0للبنات العبور ثانويةتطبيقيمحسن حمد عطيه الطاف5612192052223004

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0للبنات المسائية النهضة ثانويةتطبيقييونس محمود رعد شهد5613112052217021

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة361.0للبنات المؤمنين ام اعداديةتطبيقيعبد كريم صالح حوراء5614232052119009

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة360.0للبنين المنار اعداديةتطبيقيخلف سعيد كمال زهراء5615222052095025

للبنات التربية كلية/االنبار جامعة360.0للبنات هيت اعداديةتطبيقيحمادي حسان عبداللطيف نوران5616192052196031

اآلداب كلية/االنبار جامعة421.0للبنين المسائية الرطبة ثانويةادبيسعود صالح يحيى صالح5617192021349011

اآلداب كلية/االنبار جامعة415.0المسائية الخالدية ثانويةادبيمطر مطلك الستار عبد محمد5618192021346064

اآلداب كلية/االنبار جامعة410.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيمضحي درج خلدون طالب5619192021342068

اآلداب كلية/االنبار جامعة391.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةادبيعليوي حميد سنان هاجر5620192022162047

اآلداب كلية/االنبار جامعة391.0للبنين االحرار اعداديةادبيعزيز سعيد علي رعد5621192021005009

اآلداب كلية/االنبار جامعة389.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبياحمد عبد سعد الرحمن عبد5622192021345057

اآلداب كلية/االنبار جامعة386.0للبنات مؤتة ثانويةادبيفياض عدوان حامد سرى5623192022182016

اآلداب كلية/االنبار جامعة385.0للبنين الواقدي ثانويةادبيعباس اسماعيل صباح ابراهيم5624192021086001

اآلداب كلية/االنبار جامعة380.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةادبيحردان مخلف علي محمد5625192021340093

اآلداب كلية/االنبار جامعة379.0للبنين األوفياء اعداديةادبيحمود شاكر حاتم محمد5626192021078048

اآلداب كلية/االنبار جامعة371.0للبنات االنتصار ثانويةادبيعبد حمد ناجي حنين5627122022126007

اآلداب كلية/االنبار جامعة371.0للبنين السالم اعداديةادبيمطني مخلف اسكندر العزيز عبد5628192021058016

اآلداب كلية/االنبار جامعة370.0للبنين المصطفى اعداديةادبيزامل محمد زيد محمد5629102021017049

اآلداب كلية/االنبار جامعة370.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةادبيحسين جاسر شامل رسل5630192022162015

اآلداب كلية/االنبار جامعة370.0للبنات االمل اعداديةادبيهباري الكريم عبد علي يقين5631192022195064

اآلداب كلية/االنبار جامعة368.0للبنين الشموخ اعداديةادبيخليفه شاحوذ غالب الكريم عبد5632192021053021

اآلداب كلية/االنبار جامعة367.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيعبطان الملك عبد محمد عمار5633192021352026

اآلداب كلية/االنبار جامعة367.0للبنين األوفياء اعداديةادبيعبد دايح عبود علي5634192021078039

اآلداب كلية/االنبار جامعة366.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبيمحمد جاسم حسن فراس5635192021345089

اآلداب كلية/االنبار جامعة366.0للبنين زيدون ابن اعداديةادبيخلف محل جمعه مصطفى5636192021031031

اآلداب كلية/االنبار جامعة365.0للبنين المسائية التحرير ثانويةادبيصالح محمد اللطيف عبد احمد حسين5637192021351010

اآلداب كلية/االنبار جامعة364.0للبنين النعيمية اعداديةادبيفزع خليل الدين حسام أحمد5638192021105001

اآلداب كلية/االنبار جامعة362.0للبنين المسائية التحرير ثانويةادبيموسى يوسف احسان معتز5639192021351046

اآلداب كلية/االنبار جامعة362.0خارجيونادبياحمد صبحي طالل بهاء5640192021400016

اآلداب كلية/االنبار جامعة362.0للبنين المسائية الشهداء ثانويةادبياحمد فرحان حامد هللا عبد5641192021345063

اآلداب كلية/االنبار جامعة362.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةادبيعبيد هادي هيثم مصطفى5642192021010036
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اآلداب كلية/االنبار جامعة361.0المسائية الخالدية ثانويةادبيعلي قادر برزان عمر5643192021346041

اآلداب كلية/االنبار جامعة361.0للبنات الرمادي ثانويةادبيامين عدنان عدي شهد5644192022164016

اآلداب كلية/االنبار جامعة360.0للبنات ثابت بن حسان ثانويةادبيناصر هللا عبد جميل منى5645192022202029

اآلداب كلية/االنبار جامعة360.0للبنين المسائية هيت ثانويةادبيجاسم كامل حسين علي5646192021355018

اآلداب كلية/االنبار جامعة381.0االنيا-تركيا المختلطة االهلية الخير بالد ثانويةتطبيقيمعروف داود نهاد يوسف5647132051351004

اآلداب كلية/االنبار جامعة378.0للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيامين محمد الجبار عبد بارق5648192051004009

اآلداب كلية/االنبار جامعة369.0للبنات االهلية المجد ثانويةتطبيقيكريم عبدهللا خضر اسماء5649192052383001

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة390.0للبنين البيادر ثانويةادبيبردي جياد نوار رياض5650192021094009

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة390.0للبنين العربي الفارس اعداديةادبيابراهيم نوري ابراهيم محمد5651192021013029

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة376.0للبنين البيادر ثانويةادبيعبد حسين احمد حسين5652192021094006

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة374.0للبنات الحقالنية اعداديةادبيمحمد كريم مخلف سيماء5653192022178021

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة373.0للبنين البيادر ثانويةادبيعودة هللا عبد الرحمن عبد يونس5654192021094018

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة372.0خارجيونادبيعبيد محمد عبيد محمود5655192021400106

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات دجلة نهر ثانويةادبيبتال جياد حسين اميره5656192022215004

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة364.0خارجيونادبينهار علي الحج محمد5657192021400102

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة420.0للبنات عنه ثانويةاحيائيادريس عامر عبيده ايمان5658192042200003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة407.0للبنين االهلية التفوق ثانويةاحيائيبتال عبد مشتاق لؤي5659192041111011

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة395.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيمنصور عجيل صباح مصطفى5660222041306380

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة389.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاحيائيعبدهللا حمود ايوب احمد5661192041337003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة387.0المختلطة المرتضى ثانويةاحيائيجعفر رزيج راضي محمد5662232041185041

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة383.0للبنين المسائي المجمع ثانويةاحيائيمرموص ابراهيم خليل ايمن5663192041347010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة379.0للبنات النور ثانويةاحيائيمحل شهاب باسم ميالد5664192042237020

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة378.0للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيعلي محمد جاسم الحميد عد5665232041052039

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة376.0للبنات حديثة سد ثانويةاحيائيمناع علي سعد عبير5666192042177023

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة373.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيصاحب زيد عبد محمد بشرى5667242042100023

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة373.0المختلطة المدائن ثانويةاحيائيعبيس شخير سعد زهراء5668232042184008

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة373.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيصالح حسين محمد حسين5669172041351234

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة373.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيحسن محي راضي حمزه5670242041211028

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة373.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيدودح محمد حمد جاسم5671202041250033

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة433.0المختلطة الخير مسالك ثانويةاحيائيردام كاظم مرزه محمد5672231941188028

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة371.0للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيكاظم منشد مسلم طيبة5673132042093092
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حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة371.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةاحيائيهللا عبد عدنان زيد زينب5674212042293036

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة371.0للبنين آشور ثانويةاحيائيعبار عياده مبارك احمد5675182041081004

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة371.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةاحيائينصيف عاجل نصار انور5676222041382005

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة371.0ايمن-  الخارجيوناحيائيمحمود مهدي عبداالمير محمد5677172041400138

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة371.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيجدوع نوري صباح ساره5678192042369189

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة370.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيعلي ابراهيم عبد صهيب5679192041040039

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة370.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمصطفى احمد محمد ابراهيم5680172041351014

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة370.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيحسين حمد ابراهيم المجيد عبد5681182041036062

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة370.0المختلطة قرة بن ثابت ثانويةاحيائيعباس محمود حسين منتظر5682212041222036

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة370.0للبنين العاصفة اعداديةاحيائيغضيب احمد علي احمد5683182041036009

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات المسائية القائم ثانويةاحيائيحسين هللا عطا فوزي ميس5684192042371098

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة369.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيعناد جبار اسعد زهراء5685212042091075

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة368.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيهللا عبد خليفة خالد احمد5686202041250009

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة429.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيمحمد ندا سالم بيارق5687192052199015

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة408.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيابراهيم مصطفى عبدالرحمن بان5688192052199013

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة393.0للبنات الحقالنية اعداديةتطبيقيابراهيم حماد مثنى بسمه5689192052178010

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة379.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيعبيد احمد محمد ميمنه5690192052199053

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة376.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيابراهيم رافع عمار منار5691192052199051

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة375.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيطعان ابراهيم جمال وفاء5692192052199060

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة374.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيصالح جمعه اسكندر غفران5693192052199040

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة370.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةتطبيقيمهيري عطيه اليذ امير5694192051356006

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة368.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيمتعب علي طارق آيه5695192052199003

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة367.0للبنين المسائية النهضة اعداديةتطبيقيابراهيم محي قدوري ابراهيم5696182051335002

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة365.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقيعبد احمد خليل محمد5697192051009066

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة364.0للبنين الكرمة اعداديةتطبيقيخليفه محمد محمود الكريم عبد5698192051066018

حديثة/األساسية التربية كلية/االنبار جامعة364.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيمحمد ابراهيم اكثم هند5699192052199058

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة391.0للبنات المسائية االهلية المعرفة ثانويةادبيعناد دلف خميس شيماء5700192022372011

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة373.0للبنات حديثة اعداديةادبيالحميد عبد ياسين طه نور5701192022199035

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة390.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيرشيد فرج جبار محمد5702192041009255

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة378.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةاحيائيحايف علوان ماجد عائشه5703122042101026

االسالمية العلوم كلية/االنبار جامعة363.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيحمادي طوكان احمد إسحاق5704192051013001
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الطب كلية/العراقية الجامعة601.0زيونة-  بغداد كلية ثانويةاحيائيمريوش جبار حسن محمد5705142041010072

المدني قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة517.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيجاسب ناصر مهند علي5706162051053082

المدني قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة497.0للبنات التحرير ثانويةتطبيقيالوهاب عبد احمد سالم عال5707282052057018

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيجناني طخاخ حميد سالم5708152051071137

الكهربائية قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة472.0للبنين السياب اعداديةتطبيقيسلمان اللطيف عبد علي حسين5709132051030032

الشبكات قسم/الهندسة كلية/العراقية الجامعة505.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةتطبيقيالوهاب عبد حسن لؤي رضا5710102051205048

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة503.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيراضي ناظم ثائر حسين5711142041203045

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة502.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيمحمد جاسم ساطع مصطفى5712102051013139

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة478.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيحميد جاسم منتصر براق5713142021038023

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة476.0للبنين الرصافي معروف ثانويةادبيعبد جبار رعد سجاد5714142021045022

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات البسمة اعداديةادبيسدخان محمد لكريم عبد آمنة5715162022257002

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة436.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيهللا عبد سليمان داود سليمان5716192021342060

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة435.0للبنين الصفاء ثانويةادبيعطيه خلف سعيد علي5717142021167027

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيموشي حسين رحيم علي5718152021015073

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة425.0للبنات االصيل اعداديةادبيجاسم طعمه قصي قبس5719112022064049

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/العراقية الجامعة465.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحسين حنون محمد فاطمه5720132042071119

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة474.0للبنين الغزالية اعداديةادبيحسن كاظم عباس مرتضى5721102021008119

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة471.0الخارجيونادبيكاظم ابراهيم الكريم عبد ايهاب5722122021400012

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات التسامح اعداديةادبيطه ياسين حيدر منار5723142022076117

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات خويلد بنت هالة ثانويةادبيعبد صيهود قاسم بان5724112022099007

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة453.0الخارجيونادبيسلمان عوده راضي احمد5725152021400009

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة452.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيابراهيم عرموش االمير عبد فاضل5726182021351034

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة550.0للبنات السياب ثانويةاحيائيمحمد عباس فهمي زينب5727102042077056

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة421.0للبنين المأمون اعداديةاحيائيخلف سلمان محمد طه5728102041006013

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة409.0للبنات الفردوس ثانويةاحيائيعواد جديع جمعه آيه5729102042090022

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة408.0للبنات ظفار ثانويةاحيائيرضا عادل عدي فاطمه5730112042091044

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة407.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيكاظم عوده علي زهراء5731122042105076

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة407.0الخارجياتاحيائيمحمد محمد فوزي نازك5732112042401150

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة407.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيخلف هاشم هللا عبد علي5733212041004094

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة405.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيحسن محمد خضير عمر5734112041203145

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة405.0للبنات العلمية المحمودية اعداديةاحيائيحمزه مهدي محمد عذراء5735112042080099
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واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة405.0الخارجياتاحيائيالحسن عبد الزهرة عبد مناضل مالك5736122042401091

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة405.0للبنين العراقي اعداديةاحيائيخضير الزهره عبد صفاء محمد5737102041005026

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة399.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقياسماعيل زياد طارق سعد5738102051026053

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة396.0للبنين االهلية الفرات ثانويةتطبيقيعواد هللا عبد القادر عبد محمد5739112051041024

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة389.0للبنين البراق صاحب اعداديةتطبيقيخليفه حميد هيثم هللا عبد5740102051035012

واالقتصاد االدارة كلية/العراقية الجامعة388.0للبنين الفارابي اعداديةتطبيقيحبيب جبر غني هللا عبد5741112051002022

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة442.0للبنات الربيعين ام ثانويةادبيمصلح خزعل سعد نوره5742192022134012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة428.0للبنين المسائية القدوة ثانويةادبيصباح حمادي مطلب عمر5743192021365067

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة414.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيعجيل كاظم عزيز ثامر5744112021207012

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة408.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيفيصل زاحم علي هللا عبد5745112021203135

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة406.0للبنات االنفال ثانويةادبيحسون محمد اسماعيل يقين5746192022226057

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة403.0للبنين المدحتية اعداديةادبيفرحان نغماس علي ضيف5747232021017025

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة403.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيحسين محمد حاتم باقر5748142021024036

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة403.0للبنات المشاهده ثانويةادبيبحر خلف محمد سعاد5749122022080020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة398.0الخارجيونادبيحسن عجيل حسن محمد5750222021400139

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة396.0للبنات الخمائل ثانويةادبيخلف زيدان عماد سارة5751192022150019

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة437.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيجميل جبار ستار الرحمن عبد5752112041026074

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةاحيائيعبد حماد قاسم وديان5753122042101045

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة432.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيجبر شمخي جاسم زينب5754112042076086

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة427.0للبنين غماس اعداديةاحيائيحسون كاظم حسن مسلم5755242041016099

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة426.0للبنات الحضارة ثانويةاحيائيسرهيد هادي حسن ريان5756102042108046

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة425.0للبنين الرشاد ثانويةاحيائيحمد عواد جمعة جهاد5757192041050009

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة419.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيجاسم اسماعيل سرحان منتظر5758242041203342

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة418.0المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةاحيائيجبوري شاكر ثامر طه5759182041352034

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة417.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمرزوق حسين جبار ضحى5760232042271504

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة417.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعبار فرحان حيدر ايه5761242042134026

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة416.0للبنات المشاهده ثانويةاحيائيفهد ابراهيم علي كوثر5762122042080035

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة416.0للبنين التمار ميثم اعداديةاحيائيجعفر حمود محمد حسين5763212041025008

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة413.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيشنيتر رجا يعكوب غيث5764112041156080

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة412.0الخارجياتاحيائياحمد عبدالمنعم حابس ايالف5765132042401020

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة412.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيكاظم مجيد لطيف تبارك5766272042053019
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الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة412.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجعفر حسن عمار هبه5767252042059875

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة391.0للبنين التضامن ثانويةتطبيقيكحامي علي صابر مهند5768222051016040

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة385.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيالحسن عبد زغير السادة عبد مصطفى5769282051151767

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة383.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيفضل مهنا ياسين عباس5770272051153094

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة382.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةتطبيقيخضير ابراهيم صدام علي5771212051278044

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة382.0للبنين التضامن ثانويةتطبيقيعلعل الحسين عبد حميد هادي5772222051016044

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة380.0للبنين المسائية العرب ثانويةتطبيقيخضير محمد جاسم علي5773162051370056

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة379.0للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيعبد طراد درباش مصطفى5774272051008088

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة377.0للبنين الحاتمية ثانويةتطبيقياحمد علي حسين حسن5775182051301003

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة377.0الخارجيونتطبيقيغنتاب شندوخ ابراهيم سليم5776222051400046

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة376.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيعبود نجم هللا عبد احمد5777162051049006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة376.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيفرحان جوري ازهر هللا عبد5778192051013028

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة375.0للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيكاظم حسين رحيم احمد5779282051016005

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة375.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيشهاب ثابت طالل ثابت5780182051331006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة374.0للبنين اإلعتدال اعداديةتطبيقيمحيسن داخل شبوط حمزة5781282051017030

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة374.0للبنات الوثبة اعداديةتطبيقيحني جباد بالسم رانيا5782192052194006

الطارمية/التربية كلية/العراقية الجامعة374.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيعلوان صاحب ثائر علي5783112051058108

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة490.0للبنات الرحمن اعداديةادبيطاهر هالل علي رفل5784102022103010

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة433.0الخارجياتادبيعاني منهل فرحان نور5785152022401132

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة431.0للبنات الميسرة ثانويةادبيريحان محمد مظهر جنان5786112022139004

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة423.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةادبيراضي فريح هللا عبد زهراء5787142022139024

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة420.0للبنات الزهراء فاطمة اعداديةادبيسهم نعيم وليد تقى5788112022075007

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة406.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيحطحوط شمسي الدين صالح ايمان5789142022223008

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة450.0للبنات الوفاق ثانويةاحيائيخليفه محمد احمد امنه5790122042103003

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة444.0للبنات المسائية النهضة ثانويةاحيائيمحمد مصحب قاسم زينب5791112042217033

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة440.0للبنات السعادة ثانويةاحيائيمحمد محسن محمد فيروز5792142042120027

للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة382.0للبنات الحرية شمس ثانويةتطبيقيمهدي تركي علي سراب5793132052079018

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة386.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيعليوي حسن عايد اسيل5794262022126003

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة385.0للبنات الفوز ثانويةادبيكاظم راضي كامل زهراء5795132022099020

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة367.0للبنات حطين ثانويةادبيحسين علوان يوسف تبارك5796142022068010

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة366.0للبنات االخالص ثانويةادبيمهر صحن محسن رسل5797122022099022
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الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة363.0للبنات تبارك ثانويةادبيمحمد جاسم نصيف فاطمه5798222022184018

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة363.0للبنات الندى ثانويةادبيجنان داود محمد مريم5799142022302061

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة362.0للبنات التجدد ثانويةادبيشرقي محمد منعم ليلى5800122022120015

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة362.0المختلطة الهداية ثانويةادبيمنصور نوري صباح زينب5801212022262006

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة361.0للبنات بابل ثانويةادبيخلف محمد خالد آيه5802122022095002

الخاصة والتربية االطفال رياض قسم/للبنات التربية كلية/العراقية الجامعة409.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائييوسف يعقوب محمد زينب5803272042055164

اآلداب كلية/العراقية الجامعة421.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيراضي خلف عثمان محمد5804192021101050

اآلداب كلية/العراقية الجامعة420.0للبنين المتنبي اعداديةادبيعليوي الرزاق عبد رياض احمد5805132021017009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة415.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيالزهره عبد حميد قيس اطياف5806152022050003

اآلداب كلية/العراقية الجامعة399.0للبنات سومر ثانويةادبيصالح جعفر علي تبارك5807142022072017

اآلداب كلية/العراقية الجامعة392.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةادبيعواد داود سلمان فاروق5808132021004066

اآلداب كلية/العراقية الجامعة391.0للبنات رقية اعداديةادبياحمد سرحان احمد علياء5809112022069029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة390.0للبنين البيادر ثانويةادبيعبد حسين احمد خالد5810192021094008

اآلداب كلية/العراقية الجامعة390.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيضيدان والي عباس مرتضى5811122021202200

اآلداب كلية/العراقية الجامعة455.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيكاظم عبيد محمد مريم5812121922176013

اآلداب كلية/العراقية الجامعة390.0للبنات االعظمية اعداديةادبيمهدي فليح زياد تبارك5813132022073024

اآلداب كلية/العراقية الجامعة390.0الخارجيونادبيحميد فياض علي محمد5814112021400120

اآلداب كلية/العراقية الجامعة389.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةادبيحسين ناهي صادق حوراء5815112022095039

اآلداب كلية/العراقية الجامعة389.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةادبيغيالن غضبان مهند علي5816132021012086

اآلداب كلية/العراقية الجامعة388.0للبنات البنين ام ثانويةادبيصادق غالب معتز البتول زهراء5817132022080033

اآلداب كلية/العراقية الجامعة387.0للبنات االسوار ثانويةادبيعلي كشكول اكرم فاطمه5818132022076037

اآلداب كلية/العراقية الجامعة386.0للبنات هند اعداديةادبيمحمد غريب عماد فاطمه5819112022079029

اآلداب كلية/العراقية الجامعة386.0للبنين الفياض ضاري الشيخ الشهيد اعداديةادبيعلي محمد عادل أحمد5820132021004009

اآلداب كلية/العراقية الجامعة448.0للبنات اليرموك ثانويةاحيائيصبري طارق محمد ريام5821102042093016

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة457.0للبنات حديد زها اعداديةادبيجاسم محمود شاكر هاله5822132022130060

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة456.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيصبح طلب عادل عائشة5823112022068043

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة454.0للبنات الوزيرية اعداديةادبيعلوان حسين عمر حفصه5824132022074009

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة435.0للبنين العرب شط اعداديةادبيحسين حامد غازي علي5825132021045062

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة433.0للبنات زينب اعداديةادبيعباس راضي حسام مريم5826142022110144

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة433.0الخارجيونادبيهللا عبد طه عدي عمار5827122021400099

الترجمة قسم/اآلداب كلية/العراقية الجامعة430.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيفريح حسن فالح هللا عبد5828112021180086
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة568.0للبنين بروانة اعداديةادبيجاسم حميد ماجد مؤمن5829192021067030

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة390.0للبنات دجلة ثانويةادبيخلف هللا عبد الستار عبد مريم5830102022095058

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة382.0للبنين المسائية الطف ثانويةادبييوسف الزهره عبد محمد مجتبى5831132021257106

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة371.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةادبيياس الكريم عبد خالد اشجان5832102022099006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة370.0للبنات التحرير اعداديةادبيبربوتي ابراهيم جليل هبه5833212022136050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة370.0للبنين الوطن ثانويةادبيحريز صالح فاضل نشأت5834192021099025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة370.0للبنين الوارثين اعداديةادبيمحمد اكبر ابراهيم مصطفى5835152021013103

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة369.0للبنات الوفاق ثانويةادبيمحمد جسام كريم فاطمه5836122022103045

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة369.0للبنات الحضارة ثانويةادبياحمد كامل رحيم عفراء5837102022108040

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة369.0للبنات الطائف ثانويةادبيعلي عبد عدنان غفران5838212022159019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة369.0للبنين السالم مدينة ثانويةادبيفرحان عطيه حسين ابراهيم5839212021024001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة369.0للبنين الخطيب اعداديةادبيعلوان حسين عامر محمد5840122021034105

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة369.0للبنات العذراء مريم اعداديةادبيحربي كاظم سالم شيرين5841112022073044

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة369.0الخارجياتادبيكاطع حسن صالح ساره5842112022401108

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة369.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيفليح شنين رعد عدنان5843152021015068

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة368.0للبنات بلقيس اعداديةادبيعباس نور هاشم حوراء5844142022140012

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة368.0للبنين الوارثين اعداديةادبيمحمد نوري علي حسين5845152021013026

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة367.0للبنات الفكر اعداديةادبيشيرخان شوكت احمد ايه5846152022056007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة367.0للبنات االسوار ثانويةادبيسر هيالن عامر زهراء5847132022076016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة367.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيطالل حمزه جاسم علي5848142021024175

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة367.0للبنات اليرموك ثانويةادبيمري قاسم خليل زهراء5849212022125017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة366.0للبنات الزهور ثانويةادبيحسن عباس ساهر ايه5850112022078007

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة366.0للبنين الرواد اعداديةادبيكرجي شاكر محمود حسن5851212021077023

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة366.0للبنين طه اعداديةادبيحمودي الرزاق عبد احمد حسين5852142021177028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة366.0للبنات بلقيس اعداديةادبيهللا جار الزم محمد مريم5853142022140051

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة366.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيخضير فاضل الجبار عبد ضحى5854142022095046

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة366.0للبنين اليقظة اعداديةادبيبديوي حسين جاسم كرار5855142021028158

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيمختاض مطيلب علي محمد5856152021075113

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةادبيعناد عبد نجم زهراء5857112022218021

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنين الثقلين اعداديةادبيمويح نعمه عباس احمد5858122021048004

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنيبن الجوالن اعداديةادبيهللا عبد محمد مثنى محمد5859112021042051
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيجدعان محمد طالب سبأ5860112022068032

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيمحمد احمد محمد زينب5861212022133026

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيابراهيم اسماعيل مهدي حسن5862212021278029

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0المختلطة التميمي عمرو بن المقداد ثانويةادبيحسب رحيمه عماد مقتدى5863122021170054

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنين الرضوان اعداديةادبيفندي خلف فليح عثمان5864112021034028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة365.0للبنين العراق اعداديةادبيجاسم حميد قاسم بالل5865122021009034

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة364.0الخارجيونادبيحسين كامل عبد سجاد5866142021400097

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة364.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيفرحان عبد جمعه بالل5867112021156017

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة363.0للبنين الخير دجلة ثانويةادبيعبيد غالي مهند مصطفى5868132021038066

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة363.0للبنات عدن اعداديةادبيدواي زياره هاشم ايات5869132022106008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة363.0الخارجياتادبيمغير الكاظم عبد تركي ايمان5870122022401016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة363.0للبنين المسائية اللقاء ثانويةادبيفارس راشد هالل محمد5871122021209051

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة363.0للبنين عدي بن حجر اعداديةادبيهللا عبد خلف كريم حسين5872142021174015

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة363.0للبنات النعيم اعداديةادبيحسان ياسر رياض زهراء5873142022073045

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنات الوهج ثانويةادبيمطلق محمد جاسم ضحى5874142022116016

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنين الروافد اعداديةادبيخلف نايف الكريم عبد محمد5875112021025042

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنين السويس اعداديةادبيعبد صباح حاتم علي5876132021006062

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنين سليم الدين عز الشهيد اعداديةادبييوسف حسن صالح امير5877122021044008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنات نرجس السيدة اعداديةادبيهللا عبد محسن علي رنين5878152022055033

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنات العربي الكفاح ثانويةادبيعرموط عبد فالح أريج5879102022092001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيفارع عبدة علي محمد5880122021176044

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيحسين مهدي رياض محمد5881142021008082

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة362.0للبنين طه اعداديةادبيياسين صالح مرتضى مجتبى5882142021177139

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة361.0للبنين االسكندرية اعداديةادبيعطيه عبد سعد علي5883232021001044

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة361.0للبنات المسائية البتول ثانويةادبيعلوان عباس جبار ندى5884102022222039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة361.0للبنين االمين طه اعداديةادبيعلي حمزة محمد احمد5885262021026001

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة361.0للبنين المسائية العزيزية اعداديةادبيكاظم مراد كريم كرار5886262021200058

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة361.0للبنات الفوز ثانويةادبيحمود سالم امين ايه5887132022099008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة361.0للبنات الكوثر ثانويةادبيعلي كاظم محمد مريم5888102022125025

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةادبيعباس خضير مهدي ساجد5889212021273024

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةادبيحمادي فرحان سعدون مصطفى5890112021156094
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االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنات التقى اعداديةادبيبدن الكاظم عبد زهير حوراء5891112022071027

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنين الحاتمية ثانويةادبياحمد حسن حيدر علي5892182021301019

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيعبد محمد جاسم علي5893132021009085

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنات تموز 14 ثانويةادبيقاسم قنبر حيدر أيه5894142022071006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنين العراق اعداديةادبيرحيم جاسم علي ضياء5895122021009136

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةادبيضيدان جبار رحيم حوراء5896152022053014

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةادبيهللا عبد علي طه ماجد5897112021160028

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنين اليقظة اعداديةادبيزغير نعيمه رحيم علي5898142021028119

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة360.0للبنات الزعتر تل ثانويةادبيعيسى علي محمد عائشه5899212022151039

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة437.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيعلوان شهاب ايهاب تبارك5900132042117050

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة394.0للبنات غريب ابي ثانويةاحيائيحمادي مزعل صالح هدى5901102042111061

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة375.0للبنات االهلية والقلم ن ثانويةتطبيقيكاظم عدنان محمد نورهان5902132052127006

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة373.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيمظهور حميد مجيد سعيد5903112051034008

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة372.0للبنين الجواهري ثانويةتطبيقيعبدهللا داود القادر عبد احمد5904122051013005

االسالمية العلوم كلية/العراقية الجامعة371.0للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيسلمان داود صادق الناطق محمد5905152051007097

األعالم كلية/العراقية الجامعة412.0للبنين االمين اعداديةادبيندا علي عمار ياسر5906182021014029

األعالم كلية/العراقية الجامعة461.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيغاجي جعفر حسين ايات5907142042145036

األعالم كلية/العراقية الجامعة414.0للبنين االندلس ثانويةتطبيقيعصمان محمد قاسم ايمن5908192051096008

األعالم كلية/العراقية الجامعة412.0للبنات الرتاج ثانويةتطبيقينجم عبود هادي فاطمه5909142052121016

االسنان طب كلية/بابل جامعة597.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيمهدي حمادي حسين زهراء5910232042157033

االسنان طب كلية/بابل جامعة595.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيحامد بكر احمد يوسف5911272041014272

االسنان طب كلية/بابل جامعة594.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيعلي عباس عماد عباس5912272041150059

االسنان طب كلية/بابل جامعة594.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيجواد كاظم سليم حسنين5913232041252045

االسنان طب كلية/بابل جامعة594.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسن نايف حيدر فاطمه5914232042271613

الصيدلة كلية/بابل جامعة594.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيسمير علي عادل احمد5915232041020025

الصيدلة كلية/بابل جامعة593.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيحمزه محمد حسين محمود5916232041031103

الصيدلة كلية/بابل جامعة592.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيداخل زاير فالح منتظر5917152041071410

الصيدلة كلية/بابل جامعة592.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيجابر حمود كامل زينب5918222042116045

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة500.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيفارس جخيور طارق حسن5919162051371033

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة499.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيهللا عبد خفيف محمد حسام5920232051257025

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة497.0للبنات العشار اعداديةتطبيقيابراهيم كاظم شفيق ساره5921162052228031
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المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة491.0الخارجيونتطبيقيعياده رحيم الرزاق عبد القادر عبد5922162051400175

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة485.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيميري حسن حيدر حسين5923252051044033

المدني قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة484.0للبنين المباهلة اعداديةتطبيقيحمزه شاكر سليم كريم5924272051021033

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة497.0الخارجيونتطبيقيحاجم رزاق كريم محمد5925162051400299

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة475.0للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيالسادة عبد المحسن عبد علي مرتضى5926282051008122

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة469.0الخارجياتتطبيقيحمزه هادي سعدي زينب5927272052401027

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة466.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيباقر عباس الحسين عبد مرتضى5928272051153187

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة465.0للبنات الهارثة اعداديةتطبيقيصكر سالم حسام رسل5929162052176015

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة464.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيعباس كاظم فليح علي5930272051150127

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة464.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيمحمد عزيز جبار سلمان5931162051022057

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة462.0للبنات الثورة اعداديةتطبيقياحمد جاسم حيدر زهراء5932232052086023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة461.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيجيخاو كريم محسن علي5933162051365157

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة552.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيحسن علوان ماجد علي5934232041006106

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة534.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيسنيد صاحب اياد زهراء5935232042088182

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة532.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائياالمير عبد حسين عالء مروه5936232042087300

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة523.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيعلي حسن فالح حسن5937232041020065

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة512.0للبنات الصدر امنة اعداديةاحيائيمحمد نشمي علي سبايا5938232042145081

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة509.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحمد هاشم حيدر ايه5939232042087041

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة508.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيجبر حسين مجبل مصطفى5940252041009298

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة501.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيعباس حسن رياض انوار5941252042170050

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة500.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيخليل رزاق حامد هللا عبد5942252041205109

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة500.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائياالمير عبد جبار احمد زيد5943252041007138

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة500.0الخارجيوناحيائيحمود لفته عبود علي5944162041400070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة500.0الخارجياتاحيائيسعيد كامل صارم انعام5945162042401020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة499.0للبنات االهلية النخيل ثانويةاحيائيعلي طالب عالء دانية5946162042262012

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة512.0للبنين الفراهيدي ثانويةتطبيقيراشد مكي هاشم الدين زين5947162051075031

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة493.0للبنين الفرزدق اعداديةتطبيقيغريب مهدي داود محمود5948162051028042

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة483.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيكويم كامل فاهم مهدي5949162051038151

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة476.0المختلطة الينابيع ثانويةتطبيقيجبار مهدي محسن مصطفى5950162051302048

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة475.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيزعالن الحسين عبد حسام حسين5951162051060038

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة472.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيعوده جبارة ماجد مصطفى5952162051497104
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الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة469.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحسين لوخة مزعل علي5953282051151523

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة466.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيجاسم كريم علي قاسم5954162051015071

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة463.0للبنين العوالي الرماح اعداديةتطبيقيهليل حسين علي حسين5955162051307010

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة564.0الخارجياتاحيائيمهدي صالح مهدي ايات5956232042401018

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة559.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائينعمة خلف عباس فاطمه5957162042184193

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة554.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيخليفه بلعوط شهيد زينب5958222042424046

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة554.0للبنات االهلية زينب العقيلة ثانويةاحيائيعسل خزعل االله عبد ساره5959232042154034

الكيمياوية قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة555.0للبنين زيدون ابن اعداديةتطبيقيخزعل هاشم عادل حسين5960282051022032

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيطعيمة نوري خالد غدير5961142042193063

الحياتي الطب قسم/الهندسة كلية/بابل جامعة587.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيسلمان حمزة سلمان ايات5962232042271069

المعادن قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة500.0للبنات االهلية فاطمة انوار ثانويةاحيائيجوان حسن عادل فضه5963292042088052

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة544.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيالحسين عبد لطيف باسم زينب5964232042092117

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة543.0للبنات القانتات ثانويةاحيائيكاظم جواد فاهم فاطمة5965242042184043

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة525.0الخارجيوناحيائيكاظم علي احسان علي5966232041400092

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة517.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيهاشم يوسف علي حسين5967232041020071

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة506.0الخارجياتاحيائيحسين عبدهللا محمد صفا5968212042401073

البتروكيمياوية والصناعات البوليمرات قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة499.0الخارجيوناحيائيمظلوم عطيه مري علي5969222041400100

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة488.0الخارجيوناحيائيعريبي كريم حيدر امير5970252041400021

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة483.0للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيحمزه هادي حسن زهراء5971272042147024

البناء ومواد السيراميك قسم/المواد هندسة كلية/بابل جامعة481.0للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيالجليل عبد محمد جاسم هللا عبد5972252041216011

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة506.0المختلطة الرواد ثانويةاحيائيعوج هادي رياض امير5973242041020006

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة503.0للبنين الوحدة اعداديةاحيائيعسكر محسن عباس قاسم5974252041005064

الطاقة قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة460.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيعنيد كاظم سلمان النقي علي5975252051009046

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة469.0للبنين التراث ثانويةاحيائيجبر عبيس رزاق صادق5976232041068014

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة429.0للبنين الشيعي للوقف (ع) الكعبة وليد ثانويةتطبيقيكاظم جواد عمر مرتضى محمد5977252051033009

السيارات قسم/المسيب/الهندسة كلية/بابل جامعة427.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيحمدان علي عبد نعيم عباس5978282051002142

العلوم كلية/بابل جامعة524.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيهاشم حمزه مهدي محمد5979232041008163

العلوم كلية/بابل جامعة516.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيحسين خريبط سامي كرار5980162041033033

العلوم كلية/بابل جامعة508.0الخارجيوناحيائيهاشم حسن علي حسين5981232041400048

العلوم كلية/بابل جامعة508.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةاحيائيكزار محمد جواد سندس5982232042140050

العلوم كلية/بابل جامعة502.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيعبد الحسن عبد سمير مسلم5983252041012197
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العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيسعدون سعيد احمد ايه5984232042124016

العلوم كلية/بابل جامعة478.0للبنين كميت اعداديةتطبيقيسفيح حسن مرداس محمد5985282051015055

العلوم كلية/بابل جامعة473.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيعباس فاضل عماد زهراء5986232052271108

العلوم كلية/بابل جامعة460.0للبنات الوفاء اعداديةتطبيقيكاطع محمد جاسم غفران5987222052172025

العلوم كلية/بابل جامعة425.0للبنات التراث ثانويةتطبيقيجادر راقب سعيد ابتهال5988232052148002

العلوم كلية/بابل جامعة425.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقينعمه علي محمد احمد5989232051003004

العلوم كلية/بابل جامعة420.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيزالف حميد ابو رياض سجاد5990282051151325

العلوم كلية/بابل جامعة415.0للبنات البسملة اعداديةتطبيقيهاشم كاظم عباس جنان5991272052068015

العلوم كلية/بابل جامعة415.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيعباس الحسن عبد عمار احمد5992162051363022

العلوم كلية/بابل جامعة412.0للبنين المجد ثانويةتطبيقيجاسم محمد االمير عبد حسين5993232051025010

العلوم كلية/بابل جامعة411.0للبنات بغداد اعداديةتطبيقيمعيجب علي نبراس سهيله5994272052079017

العلوم كلية/بابل جامعة410.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيوادي حديد حسون سجاد5995282051151319

العلوم كلية/بابل جامعة408.0للبنين النضال اعداديةتطبيقينشمي جاهل ثامر هيثم5996242051014069

العلوم كلية/بابل جامعة406.0للبنين االرشاد اعداديةتطبيقيعبود حسين سمير مصطفى5997282051101029

العلوم كلية/بابل جامعة405.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيبركات محسن كاظم حسين5998282051151220

العلوم كلية/بابل جامعة405.0للبنين حيان بن جابر ثانويةتطبيقيحميد خريبط قاسم الحر5999282051023009

العلوم كلية/بابل جامعة404.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيجعفر عيسى سلمان عذراء6000252052056050

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة534.0للبنات الرفعة ثانويةاحيائيعليان حسن سعد رانيه6001232042081021

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة511.0للبنات االزدهار اعداديةاحيائيحسون مكاوي الزهرة عبد عذراء6002122042090049

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة501.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيحسين حيدر محمد ضحى6003272042081093

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة491.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيكاظم حمزه غالب طيبه6004232042088335

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة490.0الخارجياتاحيائيقابل دايخ يحيى فاطمه6005272042401129

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة489.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيخلف عبد كاظم زينب6006242042220451

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة489.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيحميدي علوان حمزه ساره6007232042089080

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة488.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيكاظم جواد حسن مريم6008232042304187

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة486.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيعبد متعب حسن ايالف6009252042170071

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة485.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيحبيب محي حبيب فاطمه6010232042124102

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة484.0الخارجياتاحيائيموسى جندي كاظم زينب6011232042401054

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة483.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيهللا عبد كليص عدنان رهف6012262042250093

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة481.0للبنات األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيخوير معن حسين حوراء6013222042178036

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة480.0للبنات الرفعة ثانويةاحيائيزعال علي احسان مسار6014232042081072
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للبنات العلوم كلية/بابل جامعة478.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعبود طارش علي بتول6015252042059131

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة474.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيمنحر الحسين عبد وميض بنين6016242042120047

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة469.0للبنات التراث ثانويةاحيائيعبيس الحمزة عبد قياد زينب6017232042148030

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة404.0للبنات دجلة اعداديةتطبيقيكطوف كامل نبيل رفل6018232052107019

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة403.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةتطبيقيحميد اسعد هيثم زينب6019232052140010

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة402.0للبنات النجاح صدى اعداديةتطبيقيعناد الحسين عبد احمد يسر6020222052170041

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة394.0للبنات الربيع اعداديةتطبيقيجدعان مطرب تاج زينه6021232052098030

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة393.0للبنات االهلية القيم ثانويةتطبيقيعلي عبد رزاق حيدر نوال6022142052149014

للبنات العلوم كلية/بابل جامعة390.0للبنات الباقر ثانويةتطبيقيالحسين عبد كاظم عالء بنين6023232052105004

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة509.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيكريم االمير عبد ليث ياسر6024252041044516

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة508.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيمطلك مهدي هاني محمد6025232041006193

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة497.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيهاتف حسين خالد زيد6026232041007072

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة492.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيمحمد حسن الكريم عبد حيدر6027232041067041

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة491.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعبيد حسوني علي زهراء6028232042088209

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة484.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائييحيى منغر حيدر زينب6029232042304120

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة467.0للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيعرط محيل علي العابدين زين6030232041005049

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة465.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيمحمد جاسم ماجد محمد6031272041014231

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة465.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيجياد كريم حيدر بنين6032232042304041

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة458.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحسين مهدي باهر رفل6033232042087126

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة457.0للبنين الدستور ثانويةاحيائيمهدي صالح حسن علي6034232041018031

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة456.0للمتميزات القاهرة ثانويةاحيائياسماعيل زيد عبد يحيى فاطمه6035132042100095

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة455.4للبنين بابل ثانويةاحيائيهللا عبد المجيد عبد حميد العابدين زين6036232041021048

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة453.0للبنين مأرب ثانويةاحيائيراضي نوري عامر ياسر6037232041049062

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة452.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيصاحب صالح علي محمد علي6038232041003062

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة446.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيخضير بدر ناصح علي6039162051001157

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة432.0للمتميزين الذرى ثانويةتطبيقيعجه فشاخ مطشر مصعب6040272051029015

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة429.0للبنات الطليعة اعداديةتطبيقيصالح هادي حيدر فاطمه6041232052088020

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة417.0للبنين الحلة اعداديةتطبيقيعايز علي عامر مرتضى6042232051020083

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة417.0للبنات التراث ثانويةتطبيقيحنون عباس ستار شيماء6043232052148022

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة407.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيسعيد نعمه مازن الباقر محمد6044232051251288

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة402.0للبنين األفضل الغد اعداديةتطبيقيناجي جمعه صفاء محمد6045272051030050

567 من 195صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة401.0للبنات البنين ام اعداديةتطبيقيمحمد رعد احمد مريم6046232052091029

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة401.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيكاظم حمزه حفظي علي6047232051003048

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة398.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيهللا عبد نجم ضياء احمد6048232051251012

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة398.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيخليل غني مازن خطاب6049232051007046

المعلومات تكنولوجيا كلية/بابل جامعة395.0للبنين سينا ابن ثانويةتطبيقيابراهيم حسين كريم محمد6050232051029025

القانون كلية/بابل جامعة499.0للبنين القدس اعداديةادبيصالح محمد حسام أحمد6051232021055001

القانون كلية/بابل جامعة439.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةادبيعلي عباس يوسف محمد6052232021205034

القانون كلية/بابل جامعة439.0للبنين الدرعية ثانويةادبينايف فرحان خالد محمد6053232021170021

القانون كلية/بابل جامعة434.0الخارجيونادبيهللا عبد ابراهيم كريم علي6054232021400098

القانون كلية/بابل جامعة476.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيناجي جالل كاظم يقين6055232042304232

القانون كلية/بابل جامعة474.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيحمزه عبيد مهدي حنين6056232042092065

القانون كلية/بابل جامعة464.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيشبل علي عباس هللا عبد6057232041252132

القانون كلية/بابل جامعة428.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةتطبيقيكاظم هللا عبد مازن زهراء6058232052142023

التمريض كلية/بابل جامعة585.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيزباله موسى فاضل ايات6059232042142033

التمريض كلية/بابل جامعة584.8للبنين الهندية اعداديةاحيائيمجيد حمزه عباس سجاد6060272041010077

التمريض كلية/بابل جامعة582.0للبنين الشهداء سيد اعداديةاحيائيعبد حسن صالح سجاد6061142041008037

التمريض كلية/بابل جامعة582.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيعباس منفي مهدي زينب6062232042120128

التمريض كلية/بابل جامعة580.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيدهش شعالن ابراهيم اوراد6063232042271059

التمريض كلية/بابل جامعة575.0للبنات السنبلة ثانويةاحيائيعبود مراد جميل مي6064242042135061

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة424.0للبنات الديوانية اعداديةادبيعبد فاهم محسن افراح6065242022103004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة417.0الخارجياتادبيشالل شبيب رشاد ساره6066112022401107

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة413.0للبنين المصطفى اعداديةادبيشهد جاسم يسر حسين6067262021019025

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة411.0للبنين االميني العالمة اعداديةادبيهللا عبد ساجت كمر علي6068222021054051

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة410.0الخارجياتادبيمحمود شكر علي مها6069132022401170

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة410.0للبنين حطين اعداديةادبيعناد محمود ليث حسين6070232021023012

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة408.0للبنات الكوثر اعداديةادبيعبود حسن فالح فاطمه6071262022083037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة394.0للبنات الثورة اعداديةادبيعبيد ناجي احمد بنين6072232022086007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة393.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيعسكر علي حسين علي6073262021006046

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة392.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيمحمد حسين مهدي محمد6074272021016178

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة390.0للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيابراهيم خليل ضرغام امير6075212021042005

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة389.0المسائية المنار ثانويةادبيوناس نواف سعد احمد6076292021150003
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة389.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةادبيمحمد جاسم لؤي ضرغام6077112021057032

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة388.0للبنين الوركاء ثانويةادبيخشان عباس عراك احمد6078232021034002

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة388.0للبنات بلقيس اعداديةادبيكاظم جواد عقيل ايه6079232022120010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة388.0للبنات الزهراء اعداديةادبيعبد طالب الكريم عبد تبارك6080232022109014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة386.0للبنين المنورة المدينة اعداديةادبيعليوي هللا عطا عادي حسين6081262021025019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة386.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيحسين هللا عبد حاتم احمد6082212021014003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة385.0للبنين المفيد الشيخ ثانويةادبيكاظم محمود شكر محمد6083182021127047

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة385.0للبنين المؤاخاة اعداديةادبيعلي االمير عبد نعيم علي6084272021037032

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة383.0للبنين الثورة اعداديةادبيعبيد حمزه الكاظم عبد الرحمن عبد6085232021003034

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة382.0للبنات المدحتية اعداديةادبيحمزه هللا عبد علي حوراء6086232022090020

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة381.0للبنات الحضر ثانويةادبيهادي كاظم كريم بنين6087272022051014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة381.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةادبيحنشل حميد توفيق منتظر6088272021022045

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة381.0للبنات التراث ثانويةادبيكاظم جاسم قحطان الهدى نور6089232022148034

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة381.0المختلطة النهرين ثانويةادبيشنان عبيد حامد علي6090232021197014

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة380.0للبنين المهيمن اعداديةادبيعبيد كاظم رزاق حيدر6091272021035006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة379.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةادبيياس خضير حسن نور6092262021205031

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة378.0للبنين زياد بن طارق إعداديةادبيحمود جبار علي سيف6093142021020024

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة377.0للبنين المسائية االفاق اعداديةادبياسماعيل عيدان صالح علي6094272021154047

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة377.0للبنين الثورة اعداديةادبيغضب صكبان عادل منتظر6095232021003077

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0للبنين المؤمل اعداديةادبيالحسين عبد كاظم علي سجاد6096232021060006

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيخليفه جبار مازن حسين6097232021251067

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة375.0للبنات الخنساء اعداديةادبيمحمد صالح ميثم تبارك6098232022087010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة375.0للبنين المسائية القلم اعداديةادبيوزير كاظم سعد حيدر6099292021151055

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة375.0للبنين القاسم اعداديةادبيسلمان الرضا عبد علي قاسم6100232021006038

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة375.0للبنين المسائية القاسم اعداديةادبينوري حسين عالء وائل6101232021252100

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة375.0للبنين المسائية االفاق اعداديةادبيشاكر الشهيد عبد رعد احمد6102272021154003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة374.0للبنين سومر اعداديةادبيكاظم جاسم كريم سجاد6103242021009040

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة374.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيمنصور شاهر كرب اسراء6104272022094003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة374.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيعلي حسين علوان مصطفى6105272021031214

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة373.0للبنين الجهاد اعداديةادبيالحسين عبد مظهر علي سجاد6106232021004038

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة373.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيحمود كرم حمد هللا عبد6107272021016104
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة373.0للبنين البصير مهدي ثانويةادبيحسين علي عبد فؤاد ذر ابو6108232021058001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة373.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيعباس خضير سجاد رباب6109272022071019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة372.0للبنين العامل اعداديةادبيارضيوي كاظم مهدي احمد6110112021015007

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة372.0للبنات تبوك ثانويةادبيابراهيم محمود انتظار امنيه6111112022102003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة371.0للبنين الفيحاء اعداديةادبيسريسح رويضي غانم احمد6112232021005003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة371.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةادبيفرحان كاظم الكريم عبد محمد6113262021043025

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة370.0المختلطة الفالح ثانويةادبيمحروث جواد حربي محمد6114232021198022

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة370.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيعجيمي عوده كاظم جواد6115142021003021

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة369.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيهللا جار ياسين طارق بكر6116112021203057

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة430.0المختلطة االخوة ثانويةادبيخلف جبر عماد كرار6117231921212034

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة430.0المختلطة االنفال ثانويةادبيوليد ادريس حسين علي6118231921169010

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة368.0للبنين المدحتية اعداديةادبياذعار غافل علي محمد6119232021017052

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة368.0للبنين المنورة المدينة اعداديةادبيهالل بندر عامر مخلد6120262021025061

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة448.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيلطيف تايه مشتاق ضحى6121232042107069

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة445.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحمزه ابراهيم علي رغده6122232042271246

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة440.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيعبد نجم عادل حسام6123232041020061

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة439.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعلي ابراهيم خميس هشام6124232041251504

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة432.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيجواد الكريم عبد حسين رسل6125232042271235

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة423.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيالحر عبد حسن فاهم مصطفى6126232041012144

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة420.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيمحمد ناجي حسن رقيه6127232042083019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة419.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعبيد حنتوش باسم امير6128252041031067

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة416.0للبنين المسائية الكفل ثانويةاحيائيمهدي فالح طاهر سجاد6129232041250031

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة415.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيكزار عباس علي عبد بنين6130232042092043

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة412.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعلي حسن مسلم نبأ6131232042271701

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة409.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائييوسف حسين كاظم اقمار6132232042142015

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة408.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيحسن نوري احمد حسين6133232041007037

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة408.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائياشكح ريس حميد رفاه6134232042142113

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة407.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيمحي بدري رزاق زهراء6135232042092094

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة406.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائيكاظم الواحد عبد حامد مريم6136232042115158

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة406.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيدلي سامي مهند تبارك6137232042271150

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة406.0المختلطة المصابيح ثانويةاحيائيعلوان الكاظم عبد يعرب أديان6138232042201001
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة405.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيمحمد حمزة عباس حمزة6139232041042054

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة404.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيكاشي عويد هادي زينب6140242042168053

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة404.0للبنين سومر اعداديةاحيائيمحمد حسن كتاب فاضل6141242041009114

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة403.0للبنين المسائية الصديق اعداديةاحيائياللطيف عبد حمد عالء محمد6142142041200065

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة403.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيعباس كامل مناف علي6143232041002194

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة402.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائيكريم عبيد مؤيد زهراء6144232042115085

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة401.4للبنين بابل ثانويةاحيائيالكاظم عبد هادي محمد قاسم6145232041021095

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة400.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيمطشر عباس ثابت منتظر6146122041202165

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة400.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيطالب حميد صفاء اية6147232042127004

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة400.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيكاظم جواد خالد حوراء6148142042134043

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة398.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةاحيائيشنجيل حول باسم قاهر6149242041200081

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة397.0للبنين الثورة اعداديةاحيائييوسف جواد كريم محمد6150232041003090

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة396.0الخارجيوناحيائيمصيخ يحيى عواد محمد6151232041400147

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة396.0للبنين مأرب ثانويةاحيائيحسن حسين مثنى همام6152232041049061

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة396.0للبنين المجد ثانويةاحيائيعبيس حسين عباس مجتبى6153232041025043

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة396.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيعبيد ظالم حسين زينب6154252042056155

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة395.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعناد عطيه مهدي حنين6155252042059255

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة395.0للبنين االهلية بابل ثانويةاحيائيعباس كريم عدي أحمد6156232041288001

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة409.0للبنين الجامعة ثانويةتطبيقيحميد مجيد وليد علي6157232051067049

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة390.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةتطبيقيموسى فاضل ناظم حسن6158232051012008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة388.0للبنين السكيت ابن اعداديةتطبيقيعباس كاظم محمد هللا عبد6159232051040027

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة388.0للبنين الجامعة ثانويةتطبيقيعبيس رزاق صادق سجاد6160232051067026

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة387.0للبنين الجزائر اعداديةتطبيقيجواد حسن نجاح تيسير6161232051043008

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة387.0للبنات الفرات زهرة ثانويةتطبيقياحمد هللا فتح حيدر نجوى6162232052146019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة387.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيجرميخ الحسين عبد سعد سجاد6163252051153049

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة386.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيمزعل جاسب االمير عبد محمد6164272051013123

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة386.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيالرزاق عبد كاظم محمد مصطفى6165162051497107

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة383.0للبنين الرميلة ثانويةتطبيقيكاظم جواد ايهاب حسن6166162051040003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة381.0للبنين الكليم موسى ثانويةتطبيقيجواد مدلول حسين علي6167232051065013

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة380.0للبنين الجامعة ثانويةتطبيقيعبد نوري سرمد علي6168232051067042

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة379.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيسرهيد عبود حليم الدين بهاء6169232051003014
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واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة379.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيحمدي كاظم سالم ساره6170232052087015

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة377.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيعلي حسن صالح شهد6171232052087016

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة377.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيشرار عيسى كاظم نورس6172232052271248

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة377.0للبنين الفيحاء اعداديةتطبيقيعزيز حسن حبيب احمد6173232051005003

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة377.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيمطرود المجيد عبد باسم طيف6174162051358085

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيالرضا عبد طراد لقمان مريم6175272052058053

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيحاتم سجاد لفته سجاد6176162051363131

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0للبنين السكيت ابن اعداديةتطبيقيعلي حسين طارق فهد6177232051040033

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0للبنين االعالم اعداديةتطبيقيالرحيم عبد احمد جان فائق حسين6178162051045015

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة376.0للبنين المحاويل اعداديةتطبيقيعبيد كامل عالء حسين6179232051008019

واالقتصاد االدارة كلية/بابل جامعة375.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيمحسن مشكل محمد المنتظر محمد6180272051154195

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة541.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيعلوان راضي احمد محمد6181232041253114

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة519.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائيوناس عبيد شهيد عذراء6182232042115129

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة508.0للبنات الصدر امنة اعداديةاحيائيكريم محمد علي بنين6183232042145027

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة504.0للبنين المسائية العباسية ثانويةاحيائيحسن رحيم جهاد انور6184252041156009

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة496.0للبنات المناذرة اعداديةاحيائيهللا عبد محمد قهر بنين6185232042078020

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيعبيد كاظم حيدر بنين6186232042092039

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيعلي ابراهيم العباس عبد زينب6187232042142167

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة477.0الخارجيوناحيائيفختاض حسين حسن مصطفى6188252041400117

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة474.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةتطبيقيتركي عبطان عباس نرجس6189232052142045

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة449.0للبنين المسائية الهالل ثانويةتطبيقيعباس محمد فائز علي6190292051155040

الصرفة للعلوم التربية كلية/بابل جامعة435.0للبنين البيان ثانويةتطبيقيجاسم سلمان الحسين عبد عليوي6191272051032030

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة517.0للبنات االسكندرية ثانويةادبيعامر حمزه ابراهيم زينب6192232022094007

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة486.0للبنين الجهاد اعداديةادبيمطر فرج صباح عصام6193232021004047

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة446.0المختلطة القاهرة ثانويةادبيحسون ابراهيم محمد حسين6194232021178015

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة434.0للبنين المسائية الكفل ثانويةادبيمحمد جاسم حسن نجاح6195232021250088

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة425.0الخارجياتادبيشهاب حسين عبود بثينه6196232022401029

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة419.0المختلطة الفالح ثانويةادبيخضير فيصل خضر منير6197232021198026

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة510.0الخارجياتاحيائيحسين مهدي حيدر ايه6198232042401021

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة507.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيالحسين عبد جاسم احمد امير6199232041003009

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة498.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيغايب منسي ناجي حوراء6200232042271194
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االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة495.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيجليل المولى عبد اثيل فيد6201232042086150

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة489.0الخارجيوناحيائيزناد سعيد حميد حيدر6202232041400057

االنسانية للعلوم التربية كلية/بابل جامعة451.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةتطبيقيعباس كشاش علي زهراء6203232052142021

اآلداب كلية/بابل جامعة410.0للبنات الربيع اعداديةادبيمهدي االمير عبد عباس حوراء6204232022098046

اآلداب كلية/بابل جامعة387.0للبنات المعالي ثانويةادبيمطشر جاسم فالح حنين6205142022127018

اآلداب كلية/بابل جامعة383.0للبنات التراث ثانويةادبيجواد هادي ناظم زينب6206232022148020

اآلداب كلية/بابل جامعة378.0للبنات الكوثر اعداديةادبيحمزه هادي حسن االء6207232022114001

اآلداب كلية/بابل جامعة378.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةادبيجواد هاشم خضر ورود6208232022208015

اآلداب كلية/بابل جامعة373.0للبنات الكفاح ثانويةادبيحمزة عبد احمد حيدر زهراء6209232022113015

اآلداب كلية/بابل جامعة368.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيعباس رزوقي حازم قاسم6210232021251181

اآلداب كلية/بابل جامعة367.0للبنات الجنائن ثانويةادبيشهاب مهدي فيصل سيناء6211232022102018

اآلداب كلية/بابل جامعة363.0للبنات عكاظ اعداديةادبيحسن عزيز علي نبأ6212272022088093

اآلداب كلية/بابل جامعة361.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيمهدي حميد ماجد فاطمه6213252022053066

اآلداب كلية/بابل جامعة361.0للبنات الطليعة اعداديةادبيناجي عباس فاضل صفا6214232022088041

اآلداب كلية/بابل جامعة361.0للبنات رشد ابن ثانويةادبيعمران محمود برزان اثمار6215232022099001

اآلداب كلية/بابل جامعة360.0للبنين الثبات اعداديةادبيمكي جخم رحمن احمد6216272021024002

اآلداب كلية/بابل جامعة436.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيعلوان عيسى خضير نبأ6217272042060303

اآلداب كلية/بابل جامعة434.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيكاظم الحسن عبد فالح رسل6218272042058100

اآلداب كلية/بابل جامعة430.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيعبود ناجي سرمد مصطفى6219272041001322

اآلداب كلية/بابل جامعة419.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسين جابر محمد تبارك6220252042096111

اآلداب كلية/بابل جامعة388.0للبنات الروضتين اعداديةتطبيقيعبد مخيف سعد زهراء6221272052064027

اآلداب كلية/بابل جامعة387.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةتطبيقيمحمود باقر حيدر حسنين6222272051004010

اآلداب كلية/بابل جامعة385.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةتطبيقيخليل القادر عبد فارس السجاد عبد6223162051004040

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة414.2للمتميزين الوائلي ثانويةاحيائيهادي صالح محمد بهاء محمد6224232041047081

االثار قسم/اآلداب كلية/بابل جامعة409.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيمنسي حسين علي رقيه6225232042088155

األساسية التربية كلية/بابل جامعة436.0للبنات الغساسنة اعداديةادبيبدران حسن الكريم عبد االء6226232022077002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة427.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةادبيجاسم عبيس محمد خيزران6227232022304005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة425.0للبنين الجزائر اعداديةادبيناصر محسن احمد علي6228232021043035

األساسية التربية كلية/بابل جامعة413.0الخارجيونادبيمهدي حسين فاضل سيف6229272021400058

األساسية التربية كلية/بابل جامعة408.0للبنات اآلمال ثانويةادبيحبيب نعمة زيد فاطمة6230232022118023

األساسية التربية كلية/بابل جامعة406.0للبنات المسيب اعداديةادبيالحسين عبد فيحان صباح رواء6231232022117042
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة402.0للبنات اسماء اعداديةادبيكاظم رزاق ضياء نور6232232022093067

األساسية التربية كلية/بابل جامعة401.0للبنات الصدر امنة اعداديةادبيالزهره عبد صبار رتاج6233232022145013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة401.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيمزهر نعمه حسين رقيه6234252022116016

األساسية التربية كلية/بابل جامعة399.0المختلطة الجماهير اعداديةادبيمزيح طه صالح حسين6235232021183024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة395.0الخارجياتادبيكاظم عباس راضي ايه6236232022401026

األساسية التربية كلية/بابل جامعة393.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةادبيجلوب خريبط عالوي الهدى نور6237232022304013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة393.0للبنين المسائية التاميم اعداديةادبيجاسم زاجي طالب احمد6238222021310003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة391.0للبنين الهاشمية اعداديةادبيعمار بهاء نزار احمد6239232021019002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة390.0للبنات عمارة ام اعداديةادبياالمير عبد عبيس خضير بنين6240272022071010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة389.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةادبيمهدي سلمان طالب ابراهيم6241232021205001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة387.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيخضير عبيد نجم أحمد6242232021253008

األساسية التربية كلية/بابل جامعة384.0للبنات المطلب عبد ثانويةادبيجاسم زيد عبد علي ايات6243232022136005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة384.0للبنين الروافد اعداديةادبينجم احمد صادق احمد6244112021025003

األساسية التربية كلية/بابل جامعة382.0المختلطة الكاظمي المحسن عبد ثانويةادبيحسن حمزه الحسين عبد زهراء6245232022160004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة479.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيعبيس محمد صالح زينب6246232042111070

األساسية التربية كلية/بابل جامعة471.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيحسون مهدي حسين هدى6247232042117193

األساسية التربية كلية/بابل جامعة467.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيحسين كتاب رزاق علي6248232041252156

األساسية التربية كلية/بابل جامعة455.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيحسين محسن عماد افراح6249232042143004

األساسية التربية كلية/بابل جامعة452.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيشناوة حسون عالء عذراء6250232042077098

األساسية التربية كلية/بابل جامعة452.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيحسين طاهر محمد ضحى6251272042089087

األساسية التربية كلية/بابل جامعة449.0للبنات الفرات زهرة ثانويةاحيائيحميو احمد راجح غدير6252232042146034

األساسية التربية كلية/بابل جامعة448.0الخارجيوناحيائيحسون كاظم جواد كاظم6253232041400125

األساسية التربية كلية/بابل جامعة446.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسين الواحد عبد قاسم سمية6254232042271455

األساسية التربية كلية/بابل جامعة439.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيخضير عبيس سامي حسين6255232041251110

األساسية التربية كلية/بابل جامعة438.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيكاظم دوهان حميد بنين6256232042088079

األساسية التربية كلية/بابل جامعة437.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسون صباح احمد الهدى نور6257232042271721

األساسية التربية كلية/بابل جامعة436.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيابراهيم مهدي صالح زهراء6258232042082037

األساسية التربية كلية/بابل جامعة435.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيكاظم مهدي زهير محمد6259232041012118

األساسية التربية كلية/بابل جامعة434.0للبنات الجنائن ثانويةاحيائيعلي عبد حسين عالء آيات6260232042102002

األساسية التربية كلية/بابل جامعة433.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيرحم جاسم مجيد الهدى نور6261232042109166

األساسية التربية كلية/بابل جامعة432.0للبنين االهلية االنوار اعداديةاحيائيهللا عبد جاسم عباس مصطفى6262242041074084
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األساسية التربية كلية/بابل جامعة427.0للبنات عشتار اعداديةاحيائيهرير حسون ستار فاطمه6263232042125072

األساسية التربية كلية/بابل جامعة423.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيحيال نعمه كاظم مرتضى6264222041017101

األساسية التربية كلية/بابل جامعة433.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيهاشم عليوي كريم مصطفى6265272051154253

األساسية التربية كلية/بابل جامعة422.0للبنات الهدى بنت اعداديةتطبيقيجواد مهدي حيدر طيبه6266232052121013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة410.0للبنات التحرير ثانويةتطبيقيعلي محمد فاضل رفعت ايات6267232052096001

األساسية التربية كلية/بابل جامعة409.0للبنات السدة ثانويةتطبيقيهاشم ناجي عباس هديه6268232052110013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة407.0للبنات المناذرة اعداديةتطبيقيعبد علي محمود رنا6269232052078013

األساسية التربية كلية/بابل جامعة402.0للبنين االعالم ثانويةتطبيقيخضير مبدر كاظم حسين6270232051066011

األساسية التربية كلية/بابل جامعة396.0للبنين القاسم اعداديةتطبيقيمحمد جاسم محمد منتظر6271232051006044

األساسية التربية كلية/بابل جامعة393.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةتطبيقيمهدي عطيه ناصر عالء6272272051004036

األساسية التربية كلية/بابل جامعة392.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةتطبيقيفاران هامل حمزه حسن6273232051253010

األساسية التربية كلية/بابل جامعة391.0للبنين المسائية عفك ثانويةتطبيقيجاسم منصور اسماعيل قاسم6274242051208033

األساسية التربية كلية/بابل جامعة390.0للبنات الثقافة اعداديةتطبيقيكاظم نعمه غانم نبأ6275272052055056

األساسية التربية كلية/بابل جامعة389.0للبنين القيثارة اعداديةتطبيقيعبيد عويز طالب حسين6276222051051017

األساسية التربية كلية/بابل جامعة389.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيصيهود رزاق فارس حسين6277232051251089

األساسية التربية كلية/بابل جامعة388.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيعبد ياسين واثق محمد6278272051153183

األساسية التربية كلية/بابل جامعة387.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيصالل شاكر سالم آيه6279232052124005

األساسية التربية كلية/بابل جامعة385.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيدهش كامل سرحان جاسم6280162051355041

األساسية التربية كلية/بابل جامعة385.0للبنات الثورة اعداديةتطبيقيمجيد عبيد راضي زهراء6281232052086024

األساسية التربية كلية/بابل جامعة384.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةتطبيقيفرعون جفات احمد رائد6282252051116012

األساسية التربية كلية/بابل جامعة383.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقياسماعيل مهدي الكريم عبد محمد6283292051156206

األساسية التربية كلية/بابل جامعة383.0المختلطة سيناء ثانويةتطبيقيحايف حسان زيدان محمد6284232051206028

األساسية التربية كلية/بابل جامعة382.0للبنات طليطلة اعداديةتطبيقيمراد مهدي رزاق ساره6285232052092020

األساسية التربية كلية/بابل جامعة382.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيماشي هالل كاظم جوادين6286232051252028

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة378.0للبنين البيان اعداديةادبيناصر حمزه حيدر علي6287232021014036

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة376.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيعباس كاظم محمد هدى6288272022071056

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة374.0للبنات ميسلون اعداديةادبيكاظم خضر علي دعاء6289232022080013

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة369.0المختلطة النهرين ثانويةادبيجميل الحمزه عبد سعد ضرغام6290232021197010

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة368.0للبنات المدحتية اعداديةادبيمجيد مالك سعد ايات6291232022090006

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة427.0المختلطة الجماهير اعداديةادبيجاسم جبر عباس سجاد6292231921183041

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة364.0للبنين البصير مهدي ثانويةادبيكاظم جواد عدنان محمد6293232021058032
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االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة363.0للبنين االمام اعداديةادبيحمزه سلمان رزاق علي6294232021013023

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة363.0للبنات العذراء مريم ثانويةادبيخلف هاشم يونس بنين6295232022082009

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة362.0للبنين مأرب ثانويةادبينور شدهان مازن حسين6296232021049006

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة362.0للبنات المستقبل ثانويةادبيعطيه هللا عبد سالم استغفار6297232022106001

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة361.0الخارجياتادبيحميد اسماعيل علي طيبه6298232022401092

االسالمية العلوم كلية/بابل جامعة391.0للبنات الثورة اعداديةتطبيقيجويس كريم الجليل عبد حوراء6299232052086018

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة398.0للبنات عكاظ اعداديةادبيناصر علي عبد حميد شفق6300272022088057

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة384.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيداغر عبد حسين سجاد6301232021052035

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة375.0للبنات عدن ثانويةادبيعبيس زبير غضبان أسماء6302232022076002

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة366.0للبنين الفارابي اعداديةادبيالحسين عبد صاحب خالد مصطفى6303112021002034

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة364.0للبنين المسائية الفجر ثانويةادبيزحيم مسعود جابر عباس6304222021309017

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة361.0للبنات قرطبة ثانويةادبيعلوان حميد علي تهاني6305232022126011

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة361.0للبنين حمورابي ثانويةادبيبشاره حسين صباح علي6306272021025010

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة360.0للبنين المهدوية االعداديةادبيجاسم سلمان داود امير6307292021017023

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة400.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمحمد جاسم مهند هاله6308232042271770

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة397.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيعطيه عبد علي مقتدى6309142041208253

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة394.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيغازي بدري علي حسين6310232041251121

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة394.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيكاظم جواد نعيم محمد6311292041007297

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة391.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيحمود حسن سالم محمد6312232041060151

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة391.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيشاكر حسن غالب منار6313232042096128

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة389.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيخليل رياض حيدر محمد6314232041020317

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة389.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيصالح هادي عباس محمد6315232041251402

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة388.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيعماش كاظم علي محمد مكي6316232041006180

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة388.0للبنات االهلية (ص) المصطفى ثانويةاحيائيجاسم غضيب علي مينا6317232042300005

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة387.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةاحيائيعلي عبيس رسول مصطفى6318252041160020

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة385.0المختلطة االخوة ثانويةاحيائينجم مهدي قاسم حسين6319232041212007

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة384.0المختلطة المصابيح ثانويةاحيائيهاشم محي لؤي فاطمه6320232042201009

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة383.0للبنات االهلية الثقة ثانويةاحيائيجاسم محمد كاظم هاله6321242042081100

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة380.0للبنات التراث ثانويةاحيائيعبيس حسين كاظم زينب6322232042148031

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة379.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيخرباط علوان حسين فاطمه6323232042080099

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة387.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيكريم عبود احمد مسلم6324252051153107
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الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة372.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيعباس جواد محمد علي6325232051252089

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة372.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيهودل بريسم سالم سعدية6326232052271146

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة371.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيعبيس هادي علي عباس6327232051251166

الجميلة الفنون كلية/بابل جامعة370.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيجحيل الهيل ابو سلمان علي6328292051004096

الطب كلية/النهرين جامعة605.0للمتميزين القيروان ثانويةاحيائيحسين علي عبد ياسر محمد6329132041037097

واالتصاالت االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة557.0للبنين العلمية الحسين اعداديةتطبيقيمهدي عارف صباح العابدين زين6330112051013018

واالتصاالت االلكترونية قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة542.0للبنات النهار اعداديةتطبيقيحذيفه حسان سامي نور6331112052127020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة537.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيكسار شريف طارق زهراء6332222042323146

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة531.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيمحمود خزعل رياض محمود6333122041202147

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/النهرين جامعة494.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةتطبيقيدحام خلف فياض علي6334162051348025

واالتصاالت المعلومات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة572.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيمطر قاسم مجيد مقتدى6335102041026242

الحاسوب شبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة576.4للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيمحمد محبس جاسم فاطمه6336132042281115

الحاسوب شبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة572.0للبنات تموز 14 ثانويةاحيائيحسين سوري توفيق ضحى6337142042071047

الحاسوب شبكات قسم/المعلومات هندسة كلية/النهرين جامعة568.6للمتميزين القيروان ثانويةاحيائيالعباس عبد االمير عبد عامر علي6338132041037066

العلوم كلية/النهرين جامعة547.0الخارجياتاحيائيجبر حسن نعمه فاطمه6339132042401109

العلوم كلية/النهرين جامعة539.0للبنات البتول اعداديةاحيائيعكيل فليح علي مريم6340112042072124

العلوم كلية/النهرين جامعة535.0خارجياتاحيائيرشاد محمد احمد ايمان6341192042401010

العلوم كلية/النهرين جامعة534.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمحمد دايخ فاضل وهج6342232042271807

العلوم كلية/النهرين جامعة526.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيحمود ابراهيم عبيد يوسف6343112041203210

العلوم كلية/النهرين جامعة445.0للبنات رفيدة اعداديةتطبيقيالكريم عبد اللطيف عبد غانم امنه6344112052106005

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة494.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيمحمد سلمان مكي مريم6345142042090096

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/النهرين جامعة442.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيحزام مطشر عباس سجاد6346142051029016

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة588.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيفنجان حميد شاكر غدير6347102042115099

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة586.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيراضي محسن سعد تقى6348122042094068

االحيائية التقنيات كلية/النهرين جامعة582.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيرهيف كاظم علي زهراء6349132042281068

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة448.0الخارجياتادبيعجالن ناصر نوري دعاء6350132022401055

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة444.0الخارجياتادبيعباس مجيد كريم زهراء6351142022401096

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة441.0للبنين المحبة اعداديةادبيحمود حميد فيصل محمد6352112021003030

السياسية العلوم كلية/النهرين جامعة424.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيعطيه منصور االمير عبد ايه6353122052098008

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة512.0للبنات التعاون اعداديةاحيائيالجبار عبد شاكر حيدر فاطمه6354112042105103

االعمال اقتصاديات كلية/النهرين جامعة476.0الخارجياتاحيائيمحسن كاظم محمد ايات6355112042401020
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العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة522.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيهللا عبد كاظم محمد ليث6356272051150149

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة520.0المختلطة يونس ابن ثانويةتطبيقيعبد محمد كاظم الرحمن عبد6357212051228009

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة518.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيخلف احمد طالب احمد6358162051049005

العمارة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة517.0للبنين السجاد اعداديةتطبيقيداود سلمان صباح سجاد6359232051031020

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة522.0للبنين بلدروز اعداديةتطبيقينصيف فالح الدين جمال عمر6360212051007042

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة492.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيسلمان داود سليمان داود6361142051201093

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة485.0للبنات فلسطين اعداديةتطبيقيحسن احمد شهاب سيماء6362102052114019

المدني قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة481.0للبنين المحسن ثانويةتطبيقيمحمد كاظم رعد بكر6363212051225008

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة453.0للبنات التحرير اعداديةتطبيقيكاظم رضا يونس فاطمه6364212052136024

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة443.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيمحمد جبار محمد حسين6365162051365074

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة443.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقياكبر علي حسين دلشاد عباس6366152051013036

الكهربائية والمكائن القدرة قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة428.0للبنين حديثة اعداديةتطبيقيياسين طه عمار مصطفى6367192051019079

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة449.0المختلطة يونس ابن ثانويةتطبيقيعبد محمد قاسم نبأ6368212052228014

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة445.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةتطبيقيخلف هاشم الرضا عبد نهى6369212052098036

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة438.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةتطبيقيحسن فليح عماد نهى6370212052099012

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة425.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةتطبيقيحسوني هاشم مسلم احمد6371262051205007

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة424.0للبنين المسائية حطين ثانويةتطبيقيسلمان حسين بالسم محمد6372132051252088

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة423.0للبنين االهلية االجيال تراث ثانويةتطبيقيغضيب جبار حيدر جعفر6373162051440001

االلكترونيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة423.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةتطبيقيمظهور نواف عداي براء6374182051294002

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة555.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيجاسم محمد انيس قمر6375212042097102

الحاسوب قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة541.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيفاضل حسين صدام حسين6376112041018035

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة536.0للبنين البطوله ثانويةاحيائيشالل محمد حسن علي6377212041067016

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة533.0المختلطة الفتوة اعداديةاحيائيفرج محمد هللا عبد محمد6378312041001029

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة533.0المختلطة هزار الشهيد اعداديةاحيائياحمد سلمان محمد بكر ابو6379212041264001

االتصاالت قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة530.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيحمدي عدنان زاهد وئام6380212042121220

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة527.0للبنات الروابي ثانويةاحيائيالهادي عبد احمد عادل هاله6381212042146086

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة519.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيابراهيم صالح موالن رضاب6382212042142020

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة518.0الخارجياتاحيائيعبدهللا ستار جبار زينب6383212042401055

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة459.0للبنين االهلية الفضل ثانويةتطبيقيحسن جبار عباس مصطفى6384162051448022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة445.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيعجرم زوير جاسم حسين6385222051300033

والمطارات الطرق قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة453.0للبنين الرضي الشريف اعداديةتطبيقياحمد الجليل عبد علي امير6386212051003010

567 من 206صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

والمطارات الطرق قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة434.0للبنين المسائي المجمع ثانويةتطبيقيمحمد عبدهللا صباح صادق6387192051347017

والمطارات الطرق قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة425.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةتطبيقيابراهيم لطيف عامر محمد6388212051272115

والمطارات الطرق قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة421.0للبنين الرضي الشريف اعداديةتطبيقيصبري اديب عماد محمد6389212051003051

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة558.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيخربيط جبير حمد ايه6390132042283024

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة531.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيهليل هادي حسين كرار6391282051002087

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة530.0للبنين الحجة انوار ثانويةتطبيقيراضي طالب الزهره عبد محمد6392162051026029

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة516.0للبنين الرضي الشريف اعداديةاحيائيعلوان ابراهيم قاسم احمد6393212041003016

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة513.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيكمر فاضل صفاء رويده6394212042091070

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة513.0للبنات فدك اعداديةاحيائياحمد صالح عامر ايه6395212042156005

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة503.0للبنات االغراس ثانويةاحيائيخلف الجليل عبد اسامه زهراء6396212042188013

المواد قسم/الهندسة كلية/ديالى جامعة421.0للبنين زياد بن طارق إعداديةتطبيقيشهاب علي عبد مرتضى مهيمن6397142051020075

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0للبنين عدي بن حجر اعداديةاحيائيسيد رحيمة محمد حسين6398142041174017

العلوم كلية/ديالى جامعة543.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيمحمد صالح مهدي عائشه6399212042290074

العلوم كلية/ديالى جامعة531.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيهللا عبد خلف هللا عبد نجم6400212041033118

العلوم كلية/ديالى جامعة530.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةاحيائيمجيد احمد حسين علي6401212041059036

العلوم كلية/ديالى جامعة529.0للبنين المشرق الغد اعداديةاحيائيشكر خميس كيالن احمد6402212041063008

العلوم كلية/ديالى جامعة526.0المختلطة االمة حبر ثانويةاحيائيحمد عطية رعد اية6403212042357008

العلوم كلية/ديالى جامعة521.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيحسن احمد راشد رحمه6404212042145041

العلوم كلية/ديالى جامعة516.0للبنات فاطمة ثانويةاحيائيحميد مجيد طالل مالك6405212042105102

العلوم كلية/ديالى جامعة508.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيكدران قنبر رشيد ماهر6406212041034084

العلوم كلية/ديالى جامعة507.0الخارجياتاحيائيايدام عبد عدنان فاطمه6407212042401092

العلوم كلية/ديالى جامعة506.0للبنات الطائف ثانويةاحيائيجواد خليفه محمد مريم6408212042159037

العلوم كلية/ديالى جامعة504.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيكرجي ستار رائد غدير6409212042145115

العلوم كلية/ديالى جامعة504.0الخارجياتاحيائيعيدان حمد ناجح سجى6410212042401063

العلوم كلية/ديالى جامعة495.0المختلطة يونس ابن ثانويةتطبيقيخلف حسين ثائر سهى6411212052228009

العلوم كلية/ديالى جامعة456.0للبنين بردى ثانويةتطبيقيشباط هاشم جبار عمر6412212051229006

العلوم كلية/ديالى جامعة428.0للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيردام علوان اياد سجى6413212052090015

العلوم كلية/ديالى جامعة419.0للبنين العدالة ثانويةتطبيقيصالح محمد هاشم رغد6414212052044005

العلوم كلية/ديالى جامعة414.0المختلطة الهداية ثانويةتطبيقيصالح غازي مبدر سارة6415212052262004

العلوم كلية/ديالى جامعة404.0الخارجيونتطبيقيتوفيق عبدالمجيد عامر علي6416212051400019

العلوم كلية/ديالى جامعة402.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيجسام حسن هيثم محمد6417212051014104
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العلوم كلية/ديالى جامعة393.0المختلطة المأمون ثانويةتطبيقيحميد علي محمد هللا عبد6418212051212005

العلوم كلية/ديالى جامعة392.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيمويح الهيل ابو حسين علي6419132051045023

العلوم كلية/ديالى جامعة391.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيشهاب محمود عمار ايمن6420102051009005

العلوم كلية/ديالى جامعة390.0للبنات الزهور ثانويةتطبيقيعلوان صاحب عبدالرزاق هدى6421212052113013

العلوم كلية/ديالى جامعة390.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةتطبيقيعطوي وحيد علي حسين6422162051004023

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة487.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيسهيل الكريم عبد الرحمن عبد زبيده6423212042098088

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة486.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيعلوان الرزاق عبد فارس غفران6424212042294158

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة459.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيحميد محمد رافد محمد6425212021278115

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة438.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيجاسم لطيف بشار هللا عبد6426212021014042

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة420.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةادبيوهيب الستار عبد المهيمن عبد امين6427212021263006

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة415.0الخارجيونادبيخليفه مبارك فاضل علي6428212021400084

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة482.0الحارثية-المتميزين ثانويةاحيائيمهدي جميل زهير جميل6429102041028048

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/ديالى جامعة409.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةتطبيقييونس هللا عبد زاحم جمانه6430212052290007

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة507.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيبكر عثمان محمد نور6431212042090180

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة500.0للبنات التأميم ثانويةاحيائيحمد عبد ابراهيم مريم6432212042111027

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة478.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيمنديل حسين علي ساره6433212042094074

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة468.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيخليل حسن انمار هللا عبد6434212041002080

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة451.0الخارجياتاحيائيمحمد جاسم باقي فاطمه6435212042401090

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة451.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيعباس حسن فالح علي6436212041274036

البيطري الطب كلية/ديالى جامعة443.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةاحيائيحردان حسين علي محمد6437152041017062

الزراعة كلية/ديالى جامعة405.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيسلمان عباس خضير ندى6438212042145149

الزراعة كلية/ديالى جامعة397.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيمحمد صبري لؤي اسامة6439212041272038

الزراعة كلية/ديالى جامعة393.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيمتعب تعويد غزوان رفل6440212042090065

الزراعة كلية/ديالى جامعة391.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيحسن محمود خالد اطياف6441212042139018

الزراعة كلية/ديالى جامعة388.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيجبوري مصطاف السالم عبد احمد6442212041278012

الزراعة كلية/ديالى جامعة387.0المختلطة دانيال النبي ثانويةاحيائيشياع رشيد قاسم حسين6443212041235008

الزراعة كلية/ديالى جامعة387.0للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيعلي نوري مظهر ديار6444212042151020

الزراعة كلية/ديالى جامعة385.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيحسن كاظم هادي زينب6445212042150023

الزراعة كلية/ديالى جامعة385.0للبنين االنصاري ثانويةاحيائيمحمد صبري لؤي نور محمد6446212041080021

الزراعة كلية/ديالى جامعة384.0للبنين البطوله ثانويةاحيائيقاسم االمير عبد يحيى علي6447212041067018

الزراعة كلية/ديالى جامعة382.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيكاظم منصور غالب سرور6448212042137096
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الزراعة كلية/ديالى جامعة381.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيمعتوك رشيد محمد مروة6449212042145132

الزراعة كلية/ديالى جامعة381.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيسلمان كريم رحيم نهى6450212042098228

الزراعة كلية/ديالى جامعة377.0للبنات الفتاة ثانويةاحيائيخلف زيدان محمد فاطمه6451212042175029

الزراعة كلية/ديالى جامعة373.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيشالل محمد سامي سجاد6452212041272112

الزراعة كلية/ديالى جامعة372.0للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائييوسف ماضي عيسى مريم6453212042170117

الزراعة كلية/ديالى جامعة371.0الخارجياتاحيائيبريسم ياسين خالد عبير6454212042401080

الزراعة كلية/ديالى جامعة371.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيحمد خلف احمد الغفار عبد6455212041014074

الزراعة كلية/ديالى جامعة371.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيعوده ابراهيم محسن سجاد6456212041052045

الزراعة كلية/ديالى جامعة370.0للبنات المنتهى اعداديةاحيائيعبد جواد غسان رقيه6457212042103029

الزراعة كلية/ديالى جامعة369.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيهللا عبد صالح بهجت فاطمه6458212042098168

الزراعة كلية/ديالى جامعة369.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيسرحان وهيب عادل آيه6459212042098009

الزراعة كلية/ديالى جامعة367.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيتايه فالح رشيد زينب6460152042040077

الزراعة كلية/ديالى جامعة367.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيسلمان علي مؤيد حنين6461212042094044

الزراعة كلية/ديالى جامعة367.0المختلطة الواحة ثانويةاحيائيصالح جاسم الواحد عبد علي6462212041215005

الزراعة كلية/ديالى جامعة367.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيخلف لفته محمود االء6463132042281016

الزراعة كلية/ديالى جامعة367.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيخميس عبد طالب علي6464212041052077

الزراعة كلية/ديالى جامعة366.0للبنات عتبة ثانويةاحيائياحمد ابراهيم سالم زهراء6465212042167010

الزراعة كلية/ديالى جامعة366.0للبنات البحيرة ثانويةاحيائينصيف علي حسن سهام6466212042120032

الزراعة كلية/ديالى جامعة366.0للبنين المسائية بوتان اعداديةاحيائياسد قاسم كريم كرار6467212041270043

الزراعة كلية/ديالى جامعة366.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيفليح عرنوص محي مصطفى6468212041272282

الزراعة كلية/ديالى جامعة365.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيابراهيم عزيز سعد محمد6469212041013125

الزراعة كلية/ديالى جامعة365.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيمهدي صالح نسيم العابدين زين6470212041065044

الزراعة كلية/ديالى جامعة364.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيرحيم اسعد كمر خالد6471212041010042

الزراعة كلية/ديالى جامعة364.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيحسين زحام ثاير محمد6472212041012112

الزراعة كلية/ديالى جامعة364.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيحسين علي طارق شيماء6473212042113026

الزراعة كلية/ديالى جامعة363.0للبنات االمال ثانويةاحيائيوادي محسن محمود ايات6474212042153003

الزراعة كلية/ديالى جامعة363.0المختلطة العشرين ثورة ثانويةاحيائيمهدي احمد جاسم سراب6475212042245009

الزراعة كلية/ديالى جامعة362.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيمصلح طالب غضبان نور6476212042099136

الزراعة كلية/ديالى جامعة367.0للبنين النهرين اعداديةتطبيقيخليفه عادل محمد مصطفى6477112051020079

الزراعة كلية/ديالى جامعة425.0للبنين النضال اعداديةتطبيقيجاسم لطيف خالد منتصر6478211951029030

الزراعة كلية/ديالى جامعة364.0للبنات المسائية االماني ثانويةتطبيقياحمد داود خالد زينب6479212052292009
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الزراعة كلية/ديالى جامعة362.0المختلطة نجد ثانويةتطبيقيحبيب جاسم سلمان داود6480182051309002

الزراعة كلية/ديالى جامعة362.0للبنات المقدادية اعداديةتطبيقيموسى علوان مدلول براء6481212052140008

الزراعة كلية/ديالى جامعة362.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةتطبيقيمحمود سلمان احمد انس6482212051272019

الزراعة كلية/ديالى جامعة361.0للبنين النجاح اعداديةتطبيقيحمادي ابراهيم حمادي عمر6483142051027056

الزراعة كلية/ديالى جامعة361.0المختلطة االلباب ثانويةتطبيقيعلي مهدي محمد الحكم عبد6484182051297002

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة449.0للبنين الفارابي ثانويةادبيمهيدي هللا عبد عواد عمر6485212021026044

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة451.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةاحيائيابراهيم محمد علي ايالف6486212042293012

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة441.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيمحمد علي مردان الباسط عبد6487212041004067

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة438.0للبنات الفراقد ثانويةاحيائيمحمد خضير تحسين زهراء6488212042148032

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة434.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةاحيائيسلمان ماهود صاحب احمد6489212041081003

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة424.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيعباس مهدي حيدر حارث6490212041272064

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة417.0للبنات جمانة ثانويةاحيائيشكر محمود سعد أيه6491212042095004

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة417.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيعلي ثلج خالد مصطفى6492212041272266

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة416.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيابراهيم هادي غانم السالم عبد6493212041272147

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة416.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةاحيائيعلي عايد عباس عايد6494212041001031

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة397.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةتطبيقيعباس ظاهر جعفر زينب6495212052098016

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة396.0للبنين الرضي الشريف اعداديةتطبيقياحمد الرزاق عبد محمد مهند6496212051003070

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة384.0للبنات العراقية اعداديةتطبيقيهادي حسن طارق ضحى6497212052139029

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة383.0للبنات الصواري ذات ثانويةتطبيقيحسين ضباب عباس مريم6498142052095018

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة379.0للبنات المقدادية اعداديةتطبيقيعبد موفق احمد نبأ6499212052140050

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة378.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةتطبيقيراضي مزهر محمد حسن6500212051274017

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة374.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةتطبيقيجاسم مهدي رافد علي6501212051274046

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة374.0للبنات العدوية رابعة ثانويةتطبيقياحمد سعيد ليث زهراء6502212052160009

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة374.0للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيحسان رحيم حسن رحيم6503282051016051

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة371.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيحبيب صبيح عباس محمد6504162051060221

واالقتصاد االدارة كلية/ديالى جامعة370.0للبنين البراق اعداديةتطبيقيجاسم هادي حسين محمد6505152051002056

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة402.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيمراد عيسى خالد وليد6506212021278143

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة398.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةادبيصالح عدنان ربيع عباس6507212021043020

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة397.0للبنات التحرير اعداديةادبيعلوان محمد ابراهيم االء6508212022136005

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة395.0المختلطة ياسر بن عمار ثانويةادبيجاسم إسماعيل احمد رسل6509212022220006

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة393.0للبنات الطائف ثانويةادبيمهدي هادي حسين اوراس6510212022159004
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المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة457.0للبنين النضيد الطلع اعداديةاحيائيصيهود علي عزيز ناطق6511212041038093

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة455.0للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائيحسين ناصر علي ايه6512212042170018

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة453.0الخارجياتاحيائيخميس محمود شاكر انفال6513212042401020

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة430.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيعلي ياسر صالح سيف6514222041306162

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة430.0للبنات البحيرة ثانويةاحيائيكردى عدنان رياض زبيده6515212042120025

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة421.0الخارجياتاحيائيعبد عزيز حسين ياسمين6516212042401127

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة419.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيمحمد فاضل مدحت افنان6517212042091019

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة393.0للبنين الشيعي للوقف (ع) الكعبة وليد ثانويةتطبيقيكاظم عبيد صباح محمد6518252051033007

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة382.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيحسن قاسم علي حسين6519222051319004

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة378.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيالرزاق عبد الحميد عبد اياد عمر6520212051014079

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة376.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةتطبيقيمنشد بزيع هدهود حافظ6521222051305004

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة374.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيمحمد حسين منصور اياس6522242051200012

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة373.0للبنين المسائية غماس ثانويةتطبيقيملهود جبار قاسم محمد6523242051201061

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة373.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةتطبيقيموسى صاحب مصطفى حسين6524222051040013

المقدادية/المقداد التربية كلية/ديالى جامعة373.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيتنبول خنيفر رحيم حسين6525222051307038

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة529.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيحمد شهاب الستار عبد عمر6526212041278091

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة496.0للبنات البيداء ثانويةاحيائياحمد مظلوم هشام زينب6527212042142026

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيكنوان عيسى بشير زمن6528212042099056

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة491.0الخارجيوناحيائيجاسم محي زكي مصطفى6529212041400079

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة485.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيصالح محمد قاسم علي6530212041012089

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة470.0للبنات البينات اعداديةاحيائيمهدي حسين جاسم شهد6531212042116031

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة467.0المختلطة دانيال النبي ثانويةاحيائيشياع محمود مخلص زينب6532212042235012

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنين النبوية البعثة اعداديةاحيائيعلي خلف الرافع عبد عثمان6533212041028027

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة405.0للبنات العراقية اعداديةتطبيقيصالح مهدي ياسر ساره6534212052139021

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة400.0المختلطة المتنبي اعداديةتطبيقيمحمد لطيف سلمان زهراء6535212052226005

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة396.0للبنين خانقين اعداديةتطبيقيخلف عبد عادل سيف6536212051011031

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة394.0للبنين الفارض ابن ثانويةتطبيقيجودة خليل رائد فاطمة6537212052015009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة393.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيعبيد عبطان سمير امير6538272051002011

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة391.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيحسين الرضا عبد علي سجى6539162052381084

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة390.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيرجة كتاب مجيد علي6540292051153176

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة389.0المختلطة يونس ابن ثانويةتطبيقيتركي الطيف مجيد انس6541212051228002
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الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة388.0للبنين المسائية البدير ثانويةتطبيقيدبي الرزاق عبد حميد كرار6542242051209024

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة388.0للبنات الزيتونة اعداديةتطبيقيشاوي سلمان داود سماح6543212052092019

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة387.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيهللا عبد عبيس فارس حسن6544292051153056

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة385.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيشبيب محمود رحمن يحيى6545212051014119

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة385.0الخارجيونتطبيقيعلي شنان احمد تقي محمد6546222051400082

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة385.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةتطبيقيرزيج عذار هللا حمد حيدر6547222051266009

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة384.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقياحمد صادق عالء حسين6548162051020035

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة384.0المختلطة المسائية الصقور ثانويةتطبيقيمحمد جاسم سعد سجاد6549182051353008

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة383.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيعبد سالم هادي محمد6550182051351021

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة383.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةتطبيقينجرس كاظم سامي محمد6551212051084019

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة383.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيمهلهل عزيز عوده لبيب6552162051363222

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة383.0للبنين تازة اعداديةتطبيقيحبيب محمد فاضل مجتبى6553202051018012

الصرفة للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة382.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيزيدان شاكر ماجد مرتضى6554272051153189

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة478.0للبنات النبوة اعداديةادبيجاسم حمدان عباس صفا6555212022145036

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة451.0للبنات الروابي ثانويةادبيحمود علي ابراهيم سجى6556212022146031

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة520.0للبنين مندلي اعداديةاحيائينزاري دلول صالح ادهام6557212041034013

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة503.0للبنات المستقبل فتيات اعداديةاحيائيردام اسماعيل حسن نورهان6558212042100137

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة464.0للبنات المسائية االماني ثانويةاحيائياحمد شهاب احمد نورا6559212042292097

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة463.0للبنات الروابي ثانويةاحيائيعلي عيدان حميد زهراء6560212042146021

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات عمارة ام ثانويةاحيائيعلوان طه مصطفى سهى6561212042107042

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيذياب محمود طارق زياد6562212041065043

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة454.0للبنات المروة ثانويةاحيائيجاسم احمد الجليل عبد حنين6563212042158012

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة447.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةاحيائيعباس كاظم سليمان حسن6564212041223011

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة383.0للبنات الصفوة ثانويةتطبيقيحاجي فرج محمد هاله6565202052125020

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة381.0المختلطة الرصافي ثانويةتطبيقيعبيد عباس علي زهراء6566222052268005

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة377.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةتطبيقيشهاب كامل مازن محمد6567212051274065

االنسانية للعلوم التربية كلية/ديالى جامعة377.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيعبيد حوار دافر حسين6568292051026046

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0للبنات الخيزران اعداديةادبيكاظم كريم سمير رقيه6569212022147020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة422.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةادبيسعيد حكمت محمد فاتن6570212022064013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة421.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيجمعة عبود برهان محمد6571212021278107

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة418.0للبنات المقدادية اعداديةادبيعليوي حسين ابراهيم تبارك6572212022140021
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة412.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيحميد مجيد خالد وليد6573212021001076

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة412.0المختلطة النهروان ثانويةادبيعلوان محمود محمد رسل6574212022213006

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة411.0المختلطة الواحة ثانويةادبيكاظم كريم رشيد نور6575212022215011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة407.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةادبيابراهيم خليل محمد ادريس6576212021064003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة407.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيمحمود ابراهيم حاتم اماني6577212022155010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة404.0للبنات الزعتر تل ثانويةادبيسلمان إسماعيل فاضل شيماء6578212022151038

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة402.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيحمد شهاب عماد فاطمه6579212022134051

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة402.0للبنات الزمر ثانويةادبيحسين علي طارق مروة6580212022126015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة401.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيمحمد رشيد حميد محمد6581212021014068

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة501.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيخميس علي حبيب بان6582212042145020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة448.0للبنات فاطمة ثانويةاحيائيعبيد مرجان وهاب ساره6583212042105064

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة440.0للبنات االمال ثانويةاحيائيحمودي كريم خليل سرى6584212042153021

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة439.0للبنات فاطمة ثانويةاحيائيفليح مهدي ستار سجى6585212042105065

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة438.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيذياب محمود حافظ براء6586212042147038

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة436.0المختلطة صعب البو ثانويةاحيائيمهدي الحسين عبد سالم زهراء6587212042269003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيعلوان عبيد ابراهيم سرى6588212042150026

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة435.0للبنين االسود اعداديةاحيائيصالح علي سلمان خباب6589212041078013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة431.0للبنات الريحانة ثانويةاحيائيحسن محمد حسين فضيلة6590212042172058

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة430.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةاحيائيحجي دلو طالل هدى6591212042183057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة424.0للبنات الطائف ثانويةاحيائيحمادي حسين محمد نور6592212042159044

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة414.0للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائيكاظم عيدان عادل غفران6593212042170098

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة411.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيصالح مهدي حسين مروه6594212042099110

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة411.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيهوه نايف ياسين عمار6595212041272193

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة410.0للبنين طوبى اعداديةاحيائيحسين نصيف محمد مصطفى6596212041087097

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة409.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةاحيائيمحمد علي فارس سيف6597212041202003

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة409.0المختلطة الراية ثانويةاحيائيياسين طه هاشم فاطمه6598212042021009

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة406.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيهللا عبد نجم سهيل سجاد6599212041004054

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة406.0الخارجياتاحيائيكاظم كريم مصطفى رسل6600212042401043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة404.0المختلطة دانيال النبي ثانويةاحيائيمجيد سعد وقاص ضحى6601212042235017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة403.0للبنات المسائية االماني ثانويةاحيائيكاظم جواد علي فاطمه6602212042292078

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة402.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعرد جبار ستار زهور6603232042109093
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة401.0للبنات المنتهى اعداديةاحيائيحمزه ياسين طه ايه6604212042103010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة400.0للبنات عمارة ام ثانويةاحيائيحسن مهدي غيث نور6605212042107064

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة399.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيابراهيم الستار عبد عيسى احمد6606212041052010

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة399.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيعواد محمد جاسم دموع6607212042140076

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة397.0للبنين حلوان ثانويةاحيائيزباله يوسف نصر همام6608212041055082

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة396.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيسلطان حسين موفق فاطمة6609212042137124

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة396.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيصالح محمود رياض مصطفى6610212041054150

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة396.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيحسين علي حسن زينب6611212042150018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة395.0للبنات كويخا سامان الشهيد ثانويةاحيائيادهام شناوه عدنان ايمان6612212042183014

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة395.0للبنات الزعتر تل ثانويةاحيائيسلطان ابراهيم خالد تبارك6613212042151015

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة395.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعباس خضير محمد رنده6614212042138063

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة395.0للبنات البيداء ثانويةاحيائيمحمد حسين جمعه هاجر6615212042142056

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة394.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيمحمود حسين محمد شهد6616212042134069

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة400.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيحسون منجي حسين هللا عبد6617212051002047

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة374.0للبنين االهلية النخبة ثانويةتطبيقيسلطان زغير الخضر عبد باقر6618222051363004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة372.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيمنصور علوان حاتم مصطفى6619212051014108

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة372.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيعلي يوسف هادي لؤي6620202051259178

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة371.0المختلطة المتنبي اعداديةتطبيقيمحمد عبيد لقمان رواء6621212052226004

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة370.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةتطبيقيمحمود نعمان ناطق نبأ6622212052294057

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة370.0للبنين الفلق اعداديةتطبيقيكريم ثاير ياسين علي6623212051023027

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة370.0للبنين  الكرمة اعداديةتطبيقيوهيب حسن مالح مرتجى6624222051039066

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة369.0للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيمسلم حميد هللا عبد محمد6625212051025018

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة369.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفتطبيقيخلف مجيد سفاح بتول6626142052221011

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة369.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيجادر عمران لطيف عمران6627292051016062

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة369.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةتطبيقيكعيم حاجم حسين مؤمل6628222051373093

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة369.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيعلي خلفه ماجد حسين6629232051257043

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة368.0للبنات العذراء ثانويةتطبيقيجبار هاشم طالب يقين6630282052058029

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة368.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيمصحب محمد سعد حسين6631212051014028

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة368.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيمحمد كاظم حازم عباس6632282051012046

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة368.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةتطبيقياحمد عيسى حامد عمر6633212051273048

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة367.0للبنين المسائية الهالل ثانويةتطبيقيصبار دنيف كتاب حسن6634292051155015
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األساسية التربية كلية/ديالى جامعة367.0للبنين ديالى اعداديةتطبيقيمبارك محمد مهند مصطفى6635212051012034

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة367.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيشاهين مهلهل عماد حيدر6636222051319005

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنين البصرتين اعداديةتطبيقيجالب حسوني جبر محمد6637222051029012

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيابراهيم خليل حيدر الحسن6638212051002008

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنين الشعلة اعداديةتطبيقينشعان غالي كامل مصطفى6639242051012049

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيهللا عبد طالب جهاد محمد6640222051021045

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنين الرضي الشريف اعداديةتطبيقيابراهيم علي زامل هللا عبد6641212051003030

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنين سعد شيخ اعداديةتطبيقيعباس سكر جبار حسين6642262051017013

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنين ديالى اعداديةتطبيقيمحمد حسن محمد علي6643212051012020

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة366.0للبنين داقوق اعداديةتطبيقيرضا علي ابراهيم نوزاد عباس6644202051017017

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة365.0الخارجيونتطبيقيجاسم هللا عبد طالل هللا عبد6645232051400041

األساسية التربية كلية/ديالى جامعة365.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيمشل عجيل مجيد مالك6646262051209075

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة417.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةادبيشنداخ جاسم محمد زينب6647212022234005

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة401.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيشالل حبيب سعدون طاهر6648212021014035

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة396.0للبنات االغراس ثانويةادبيخنيو ريه يونس سحر6649212022188012

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة392.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةادبيالعمر علي مسلم ماهر ازل6650212022291003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة388.0للبنات البراءة اعداديةادبيحمد عبد قاسم زينب6651212022093022

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة387.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيعلي حسين اسماعيل افراح6652182022336006

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة386.0للبنات بلقيس ثانويةادبيرحيم سلمان داود مريم6653212022106024

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة384.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيشاكر مظفر عباس ياسمين6654212022155105

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة384.0الخارجياتادبيكريم احمد قاسم رانيا6655212022401025

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة384.0للبنات البراءة اعداديةادبيحمد عبد احمد زينب6656212022093018

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة384.0للبنات العذراء ثانويةادبيمحمد موسى احمد سارة6657212022154013

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة382.0للبنات الفتاة ثانويةادبيمحمد مشجل خالد شذى6658212022175015

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة382.0للبنات تماضر اعداديةادبياحمد خماس حسون زهراء6659212022091031

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة381.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيعباس خضير جمهور زينب6660212022134028

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة381.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيسعلو سليم داود علي6661212021278077

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة381.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيسلمان رحيم سرمد علي6662212021278078

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة380.0للبنات القدس اعداديةادبينوري لوي انمار مالذ6663212022110039

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة379.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةادبيحسن محمد برهان زينب6664212022202003

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة378.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيخلف الجليل عبد اسامه حسين6665212021049006
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االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة378.0للبنات الهمم ثانويةادبيخليل ابراهيم خالد غفران6666212022182017

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة378.0للبنين الوجيهية اعداديةادبيياس رشيد محمد عبدهللا6667212021030021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة376.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةادبيحمادي حسن منذر حسن6668212021234002

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة376.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيمحمد رشيد حميد محمد6669212021025038

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة376.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيداود مالك لؤي عال6670212022134046

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة375.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةادبينصيف مهدي صالح زينب6671212022099040

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة465.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيعلوان محمود عبدالرحمن عمر6672211941005118

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة393.0الخارجيوناحيائيجايد خلف حسون عالء6673212041400052

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة367.0للبنين الرومية ابن اعداديةتطبيقيحسن عزيز كاظم العزيز عبد6674212051037021

االسالمية العلوم كلية/ديالى جامعة362.0للبنين الصادق اعداديةتطبيقيخالد غشيم حسن فالح6675222051070037

الطب كلية/كربالء جامعة600.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاحيائيصادق جعفر رضا محمد6676102041205114

االسنان طب كلية/كربالء جامعة595.0للبنات االغراس ثانويةاحيائيعيسى عمران اذياب تقوى6677212042188007

الصيدلة كلية/كربالء جامعة592.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيياسين حسين محمد الهدى نور6678152042054289

الصيدلة كلية/كربالء جامعة592.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةاحيائيجبر خضير عباس حسن6679272041153030

الصيدلة كلية/كربالء جامعة592.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيهاشم محمود باسم امير6680272041007009

الصيدلة كلية/كربالء جامعة592.0للبنات المؤمنين ام ثانويةاحيائيالياس ابراهيم جميل نبأ6681122042092060

الصيدلة كلية/كربالء جامعة592.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيهادي علي حسين دعاء6682272042056138

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة518.0للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيحسن صحن علي زهراء6683272052063035

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة508.0للبنين اإلقتدار اعداديةتطبيقيبجاي عبد جبار هللا عبد6684272051019033

المدني قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة506.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيسبيب الحي عبد الوديع عبد علي6685162051363198

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة500.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيبداي عودة علي فاطمة6686282052050044

وااللكترونيك الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة473.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيحسين عبد صالح علي6687272051154140

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة530.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيحسن حمزه علي فراس6688272041001215

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة513.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيعبيد زيد عبد ثامر زهراء6689272042056172

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة509.0الخارجيوناحيائيمرجان مسلم عبد محمد قاسم6690272041400056

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة505.0للبنين االهلية االوحد ثانويةاحيائينعمة فلحي ميثم علي6691162041499010

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة503.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيزوير معيجل علي فاطمه6692292042160152

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة499.1للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةتطبيقيحمادي مجبل الرزاق عبد حسين6693162051105013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كربالء جامعة478.0للبنين الحجة انوار ثانويةتطبيقيفليح محمد بدر مرتضى6694162051026035

العلوم كلية/كربالء جامعة564.0للبنات تكتم السيدة ثانويةاحيائيطاهر سعدون علي الهدى نور6695272042097052

العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنات تكتم السيدة ثانويةاحيائيحسون طاهر سعد الطاهرة6696272042097005
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العلوم كلية/كربالء جامعة537.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيهاشم كاظم جواد مريم6697272042056385

العلوم كلية/كربالء جامعة532.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيعباس مهدي محمد تبارك6698272042060060

العلوم كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الرسول بضعة اعداديةاحيائيغافل جبار جاسم نوره6699272042087148

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنين الثبات اعداديةاحيائيعطيه محمد حيدر حسن6700272041024026

العلوم كلية/كربالء جامعة526.0للبنات الخالدات اعداديةاحيائيسكر كاظم عاد ضحى6701272042067068

العلوم كلية/كربالء جامعة524.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيحبوب عباس عزيز فاطمه6702272042094060

العلوم كلية/كربالء جامعة510.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيالحسن عبد جبار رائد تبارك6703272042056098

العلوم كلية/كربالء جامعة482.0للبنات القوارير ثانويةتطبيقينايف عباس هاشم زهراء6704272052081007

العلوم كلية/كربالء جامعة447.0للبنين الثبات اعداديةتطبيقيالكاظم عبد العباس عبد كريم ظافر6705272051024043

العلوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنات المشرح ثانويةتطبيقيرشك تاني حمدان مريم6706282052072020

العلوم كلية/كربالء جامعة436.0للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيلفته محمد ثابت ضحى6707272052063049

العلوم كلية/كربالء جامعة433.0للبنات الثقافة اعداديةتطبيقيشريف هاشم محمد حوراء6708272052055021

العلوم كلية/كربالء جامعة428.0للبنات الرسول بضعة اعداديةتطبيقيسلمان عبد صبيح ختام6709272052087010

العلوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنين السراج ثانويةتطبيقيدروعي ثويني عباس منتظر6710282051031025

العلوم كلية/كربالء جامعة424.0للبنات الخالدات اعداديةتطبيقيعبيد علوان حسن امنه6711272052067002

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة587.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيدنبوس رضيم فاضل زهراء6712232042271328

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة585.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيقيطان عجيل كريم نور6713282042190198

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة584.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيكاظم محمد باسم زهراء6714272042056170

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة582.0الخارجياتاحيائيراهي الحسين عبد سمير خديجه6715262042401016

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة581.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيطعمه صالح عالء فاطمه6716272042160321

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة580.0الخارجيوناحيائيحسين هادي أحمد محمد6717252041400092

المرضية التحليالت قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة578.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحمود محمد فاضل رفل6718232042142115

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة563.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيجاسم مكي عالء فاطمه6719232042142260

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة560.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيعبد جواد طالب فاطمه6720272042055227

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة557.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحمزه جون رعد زينب6721232042120115

البيئية الصحة قسم/التطبيقية الطبية العلوم كلية/كربالء جامعة542.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيجياد عطيه حسن الزهراء دعاء6722272042091046

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة503.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيعبدالرحيم جعفر عادل حيدر6723272041154060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة490.0للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيطالب هاشم قحطان زهراء6724272042093054

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة482.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيكريم شاكر حسين مصطفى6725272041154181

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة473.0للبنات غزة اعداديةاحيائيسعيد الرضا عبد عمار أيات6726272042057006

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة464.0للبنات السما اعداديةاحيائيعباس فاضل رائد الهدى نور6727272042083140
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة462.0للبنين العلقمي نهر اعداديةاحيائيعلي حسين محمد تقي حسنين6728272041008023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة460.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيمهدي حمزه عاصم نور6729272042056442

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة458.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيمطر مهدي هادي سجى6730272042081083

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة454.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيغدير سوادي هادي مريم6731272042089126

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة454.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيهللا عبد نجم جبر علي6732272041150068

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة452.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيحسن علي كاصد زينه6733182042275049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيعليوي رزاق خضير تبارك6734272042068038

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيعبد حسن صالح دعاء6735272042088074

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة451.0للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيسالم احمد محمد حسين6736272051008026

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة445.0للبنات االهلية الوارث ريحانة ثانويةتطبيقيصادق كامل مصطفى ميامين6737272052144011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة440.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيحسين العباس عبد كاظم حسين6738162051090011

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة439.0للبنات النجاح صدى اعداديةتطبيقيغانم علي سالم يسر6739222052170042

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة438.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيدراج المحسن عبد بهاء علي6740162051022072

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة430.0للبنين محفوظ حسين اعداديةتطبيقيموسى محسن حسين علي6741272051027034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة427.0للبنين الرسول ثانويةتطبيقيخضير السالم عبد دريد حيدر6742162051058023

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة425.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةتطبيقيعليوي عبد كاظم هللا عبد6743162051004044

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة420.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيمحمد حسن رسول رنا6744272052057014

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة417.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيمهدي المنعم عبد رياض هدى6745272052057051

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كربالء جامعة414.0الخارجياتتطبيقيعلي دخل محمد هاشم اثار6746272052401002

القانون كلية/كربالء جامعة491.0للبنات مؤتة شهداء ثانويةادبيالجبار عبد احمد رائد هند6747272022108054

القانون كلية/كربالء جامعة457.0للبنات الحرية ثانويةادبيمهدي علي حسن حوراء6748272022099037

القانون كلية/كربالء جامعة524.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيهللا عبد محمد مهند محمد6749272041014233

القانون كلية/كربالء جامعة464.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةتطبيقيعذيب جاسم طالب اسامه6750272051004003

التمريض كلية/كربالء جامعة586.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيحمود فضيل سليم حيدر6751272041001116

التمريض كلية/كربالء جامعة581.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيرحم حميد حيدر امير6752242041001026

التمريض كلية/كربالء جامعة568.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيحبيب رسول محمد فرقان6753272042055245

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة570.1للبنات النجاح اعداديةاحيائيحسين علي عبد علي ايه6754272042060035

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة489.0للبنين اإلقتدار اعداديةاحيائيعباس كاظم جواد محمد6755272041019077

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة457.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيمحمد العظيم عبد سعد فرقان6756272042055244

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة456.0الخارجياتاحيائيراضي محمد ميثم هبه6757272042401165

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة449.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيثجيل الرضا عبد محمد مجتبى6758272041002128
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البيطري الطب كلية/كربالء جامعة444.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيزهراو سكر حيدر امير6759272041007011

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة443.0للبنين المشروع اعداديةاحيائيغضبان هجيج طالب حيدر6760232041010038

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة438.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيطاهر رياض جعفر العابدين زين6761272041002068

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة437.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيجعفر كاظم مهدي سبطين6762252041150159

البيطري الطب كلية/كربالء جامعة437.0للبنات سيناء ثانويةاحيائيشويفي جبر صبيح زهراء6763282042064014

الزراعة كلية/كربالء جامعة434.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيشغاتي اطرير جبار دعاء6764272042079033

الزراعة كلية/كربالء جامعة426.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيعلي األمير عبد نعيم زينب6765272042161054

الزراعة كلية/كربالء جامعة422.0الخارجياتاحيائيحمزه الحسن عبد منصور كوثر6766272042401133

الزراعة كلية/كربالء جامعة409.0للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيحميدي عزيز محمد نور6767272042093127

الزراعة كلية/كربالء جامعة403.0للبنين اإلقتدار اعداديةاحيائيابراهيم مصطفى حازم علي6768272041019053

الزراعة كلية/كربالء جامعة400.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيالكريم عبد مجيد سعد خالد6769272041010066

الزراعة كلية/كربالء جامعة388.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيجاسم حسين كريم الهدى بنت6770272042053013

الزراعة كلية/كربالء جامعة383.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيحسين مرزوك قيصر زهراء6771272042094032

الزراعة كلية/كربالء جامعة383.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيعامر جليل عامر مها6772222042321233

الزراعة كلية/كربالء جامعة380.0الخارجياتاحيائيواشي بلبول علي اخالص6773272042401002

الزراعة كلية/كربالء جامعة379.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيدهام طراد عايد صابرين6774272042088154

الزراعة كلية/كربالء جامعة378.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيعبد حسن حسين بتول6775272042089018

الزراعة كلية/كربالء جامعة378.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيحسون حيدر نعمه اسراء6776272042160015

الزراعة كلية/كربالء جامعة378.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيمحمد كامل زاهر مرتضى6777232041009109

الزراعة كلية/كربالء جامعة377.0للبنات السلوى ثانويةاحيائيسلمان هللا عبد الحسين عبد زهراء6778272042084026

الزراعة كلية/كربالء جامعة375.0للبنين العباس ثانويةاحيائيغركان خضير رعد علي6779272041043011

الزراعة كلية/كربالء جامعة375.0للبنين السدة اعداديةاحيائيمحمد مهدي جاسم جواد6780232041016010

الزراعة كلية/كربالء جامعة374.0للبنين الرياحي اعداديةاحيائيكاظم رحيم رائد محمد6781272041013100

الزراعة كلية/كربالء جامعة374.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيموسى علي حسن بنين6782272042094011

الزراعة كلية/كربالء جامعة373.0للبنات النجوم ثانويةاحيائينفس نايف كريم نور6783232042130068

الزراعة كلية/كربالء جامعة372.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيصالح حسين صدام تبارك6784272042055043

الزراعة كلية/كربالء جامعة371.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيحسن بزون قاسم زينب6785272042088129

الزراعة كلية/كربالء جامعة367.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيحمود ابراهيم محمد فاطمه6786272042055238

الزراعة كلية/كربالء جامعة367.0للبنات جرير اعداديةاحيائيوهيب محمد حسين معصومه6787122042089080

الزراعة كلية/كربالء جامعة367.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيحميد جاسم عماد مريم6788142042225253

الزراعة كلية/كربالء جامعة366.0للبنين العلقمي نهر اعداديةاحيائيجاسم الحسين عبد علي امير6789272041008010
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الزراعة كلية/كربالء جامعة366.0للبنين الصديق ثانويةاحيائيعاصي خضير عزيز الرحمن عبد6790232041027025

الزراعة كلية/كربالء جامعة366.0للبنات االهلية الكنوز ثانويةاحيائيكزار مزهر علي تبارك6791272042148004

الزراعة كلية/كربالء جامعة364.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيداود سلمان داود ايمان6792272042160049

الزراعة كلية/كربالء جامعة364.0الخارجياتاحيائيراشد هادي صباح هدى6793272042401166

الزراعة كلية/كربالء جامعة364.0للبنات االهلية(ع)رقية السيدة ثانويةاحيائيجياد حسن لطيف نور6794272042143017

الزراعة كلية/كربالء جامعة363.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةاحيائيعبادي كتاب عزيز اسيل6795272042070005

الزراعة كلية/كربالء جامعة362.0للبنين سيناء اعداديةاحيائيعلي صادق علي الباقر محمد6796132041019012

الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيرميض لطيف علي عباس6797112041049032

الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنين المهيمن اعداديةاحيائيعباس صالح حيدر كرار6798272041035079

الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيحاجم شرهان الكريم عبد مريم6799272042161078

الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنات االهلية(ع)رقية السيدة ثانويةاحيائيعباس كاظم محمد رقيه6800272042143008

الزراعة كلية/كربالء جامعة360.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةاحيائيياسر تركي فاضل احمد6801112041204084

الزراعة كلية/كربالء جامعة360.0للبنات الحق سيف ثانويةاحيائيشمران عليوي محسن استبرق6802272042076003

الزراعة كلية/كربالء جامعة360.0المختلطة الفجر اعداديةاحيائيطراد وهاب لؤي سجاد6803232041173068

الزراعة كلية/كربالء جامعة360.0للبنات (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيدحام محمد فاخر زينب6804232042149033

الزراعة كلية/كربالء جامعة360.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحسين عبيس عدنان نوره6805242042220803

الزراعة كلية/كربالء جامعة360.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيحمزه حسن عباس حسن6806232041251078

الزراعة كلية/كربالء جامعة382.0للبنين الوقار ثانويةتطبيقيصخي كريم قاسم مرتضى6807272051046081

الزراعة كلية/كربالء جامعة379.0للبنات الروضتين اعداديةتطبيقيكوير حميد عامر زهراء6808272052064028

الزراعة كلية/كربالء جامعة373.0للبنات السرور اعداديةتطبيقيحسين جميل عادل ابرار6809272052066002

الزراعة كلية/كربالء جامعة372.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيعبود الحسين عبد نوري حسن6810272051150204

الزراعة كلية/كربالء جامعة371.0للبنات الرباط ثانويةتطبيقيالرضا عبد غالي جعفر طيبه6811112052121010

الزراعة كلية/كربالء جامعة368.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيكاظم سالم محمد مصطفى6812272051154254

الزراعة كلية/كربالء جامعة366.0للبنات السرور اعداديةتطبيقيالخالق عبد حسن وسام بنين6813272052066006

الزراعة كلية/كربالء جامعة366.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيداود محيسن الزهره عبد علي6814232051251223

الزراعة كلية/كربالء جامعة366.0للبنات االخالص اعداديةتطبيقيشذر الواحد عبد عباس نسرين6815112052112037

الزراعة كلية/كربالء جامعة363.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيحمود عبد احمد مرتجى6816272051013136

الزراعة كلية/كربالء جامعة362.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقيكريم مكي رضا جواد محمد6817272051001113

الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنات القبطية ماريا اعداديةتطبيقيعبيد شدهان حسين غدير6818272052052021

الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيعون عبد هادي سلمان رانيه6819272052160065

الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقينوح محمود رسول مصطفى6820272051002161
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الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنين المسائية غماس ثانويةتطبيقيكاظم عواد محمد عباس6821242051201037

الزراعة كلية/كربالء جامعة361.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقيالرضا عبد ابراهيم قتيبه أبراهيم6822272051001001

الزراعة كلية/كربالء جامعة360.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيعيدان احمد حسين طيبه6823232052271162

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة440.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيعبد حسين عبود مرتضى6824272021016185

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة440.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيحسين علي قاسم محمد6825272021031184

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة423.0للبنين 2ح اإلساسي للتعليم التراث ثانويةادبيالحسن عبد احمد معن هادي6826262021024038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة421.0للبنات الحرائر ثانويةادبيمحمد ناجي حسين هدى6827272022107081

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة418.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيسلمان غانم علي محمد6828272021016172

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة412.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةادبيهللا عبد حسن هزبر رسول6829212021255007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة409.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيحسن عباس محسن بنين6830272022102033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة400.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةادبيعطية كامل جابر جراح6831252021160009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة399.0للبنات الحرية ثانويةادبيرضا هاشم ابراهيم بتول6832272022099020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة398.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيمسلم مهدي عبد ليث6833272021016149

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة397.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيعلي احمد الستار عبد مريم6834212022133043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة395.0للبنين الرجيبة اعداديةادبيعلي حسين رياض حسن6835272021020012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة392.0للبنين اليقظة اعداديةادبيعليوي حنش جبار ياسر6836142021028222

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة392.0للبنات السرور اعداديةادبيسعدون حسن سمير أيه6837272022066002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0للبنات السالم حمائم اعداديةادبيجاسم كريم ازهر حوراء6838272022109025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0للبنين العلم مدينة اعداديةادبيرضا علي عبد عدنان يوسف6839272021049144

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة388.0للبنات القوارير ثانويةادبيدهام طراد عايد نور6840272022081043

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة388.0للبنين المحبة اعداديةادبيمحسن كامل غازي محمد6841112021003029

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة388.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةادبيحسين ابراهيم محي علي6842262021205016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة388.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيمحمد عيدان كريم علي6843272021150066

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة387.0للبنات المطلب عبد ثانويةادبيهادي كريم يحيى فاطمه6844232022136026

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة386.0للبنات المناسك ثانويةادبيمهدي كريم علي نور6845272022104090

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة385.0للبنين التضحية اعدايةادبيموسى عبد رحيم رسول6846162021053020

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة384.0للبنين المباهلة اعداديةادبيمانع محمد عقيل مختار6847272021021076

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة382.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيشناوه مشنهس خالد حسين6848142021030022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة382.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيعباس كاظم جواد فاطمه6849272022140061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة452.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيعلوان عبيد صباح مريم6850272042061061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة448.0للبنات الخالدات اعداديةاحيائيطالب علي االمير عبد اقبال6851272042067003
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة446.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيالساده عبد حسن عقيل حسين6852272041010051

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة444.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيعطيه مهدي محمد مصطفى6853272041150127

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة438.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيكاظم جواد الكاظم عبد اسراء6854272042160014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة436.0للبنات الرفل ثانويةاحيائييعكوب علي حسين زهراء6855272042085009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة436.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةاحيائيموسى علي حسين سجاد6856272041130016

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة430.0الخارجياتاحيائيخليل اسماعيل صكار اسراء6857272042401009

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة425.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيكاظم جواد مسلم بدور6858272042056072

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة419.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيعبد طالب حسين بنين6859272042160070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة419.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيخضير ياسين حسام سارة6860272042063107

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة419.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيحسين مالح مالك منار6861272042055276

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة418.0للبنات عشتار اعداديةاحيائيكريمش حميد طارق نور6862232042125094

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة418.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائياالمير عبد شراد خالد نبأ6863272042094071

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة417.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيمحمد كريم لؤي عقيل6864272041046064

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة416.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةاحيائيحبيب ابراهيم رعد فاطمه6865272042095115

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة415.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيمهدي يوسف منادي زينب6866272042052102

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة414.0للبنات الخالدات اعداديةاحيائيهادي رزاق زهير رانية6867272042067022

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة413.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيعلوان االمير عبد الرضا عبد امل6868272042053007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة412.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيمهدي عزيز ماجد محمد6869272041005156

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة408.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيمحمد صالح فاضل ابتسام6870272042068001

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة408.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيحسون محسن علي سيف6871272041001152

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة406.0للبنات الروضتين اعداديةاحيائيمردان محمد فارس لباب6872272042064147

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة406.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيكريم جعفر زيد حوراء6873272042058083

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة405.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيمنعم هاني يوسف زهراء6874272042053034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة404.0الخارجياتاحيائينور هادي حسن جيهان6875272042401035

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة403.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيمحمد جاسم علي منار6876272042056407

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة401.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيمطلب علي عبد قاسم اماني6877272042091010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة401.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةاحيائيحسن هادي حسن آيات6878272042065002

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة400.0للبنين محفوظ حسين اعداديةاحيائيدولي الحسين عبد حيدر محمد6879272041027070

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة400.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيصالح عبدالكريم بسام فاطمه6880272042056322

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة400.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيعبد طه محمد والء مجتبى6881272041001247

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة400.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيزباله ماصخ عالء اميره6882272042161008
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة398.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيشالش مردان عباس رفل6883272042079036

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة398.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيعلي عباس عادل ايات6884272042160042

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة398.0للبنين المسائية زرارة ثانويةاحيائيمتعب نواف متعب رافع6885272041152030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة398.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةاحيائيالحسين عبد هادي حسن اطلس6886272041153014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة397.0للبنات الرفل ثانويةاحيائيمصحب محمد اكرم خديجه6887272042085007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة397.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةاحيائيالحسين عبد كريم محمد رضا6888272041153051

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة396.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيحبيب غريب رافع الزهراء فضة6889272042089117

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة396.0الخارجياتاحيائيحمزه حسن كاظم ايمان6890272042401025

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة395.0المختلطة االنفال ثانويةاحيائيصالح محمد اسماعيل حنين6891232042169010

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة395.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيعباس الحسين عبد كاظم اثمار6892252042062047

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة395.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيمحمد جواد ستار فاطمه6893272042091116

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة395.0للبنات السرور اعداديةاحيائيعلي حسين رزاق غدير6894272042066021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة394.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعبد دوهان سالم نور6895232042088493

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة394.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعليوي كاظم لطيف زهراء6896252042084365

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة394.0للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائينجم االمير عبد عباس فاطمه6897292042085130

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة394.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيعباس سلمان محمد ايه6898232042114023

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة393.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيمحسن سعد عباس الباقر محمد6899252041151154

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة393.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيحسن صدام عمار زينبب6900272042160234

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة393.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيشويل كريم حسين وداد6901272042094084

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة393.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيشيحان جميل باسم سجاد6902132041252059

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة458.0للبنات الحرائر ثانويةاحيائيعبود حسين نعيم وفاء6903271942107061

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة392.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيمخور كاظم سمير سجى6904222042323481

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة392.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيمهدي رمضان باسم بنين6905272042160068

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة392.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيالرضا عبد هادي رحيم هدى6906252042170684

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة392.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةاحيائيبيدر عباس جاسم حسن6907212041014034

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة392.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيمجذاب جاسم محيسن صبا6908242042080085

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيموسى الرزاق عبد حسن مسلم6909292041007316

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيحسين رفعت سعد احمد6910252041200005

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0للبنين الجزائر اعداديةاحيائيكزار كاظم عباس سجاد6911232041043021

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة420.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيحمادي زمام رياض تقي محمد6912272051151108

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة417.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقياحمد علي خالد مهدي6913272051001157
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واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة409.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةتطبيقيعلي محمد مهدي فالح عال6914272052065038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة405.0للبنين سوادي غانم اعداديةتطبيقيموحان خنيصر طارش حسن6915162051068007

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة396.0للبنات السما اعداديةتطبيقيحسن حبيب باسل خديجه6916272052083014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة395.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيهادي كاظم عباس محمد6917272051150168

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة393.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيعبود نجم صباح زينب6918272052057030

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة393.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةتطبيقياسود عاشور كاظم جواد6919162051360006

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة391.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيموجد منديل صادق حوراء6920272052160046

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة390.0للبنات الخالدات اعداديةتطبيقيهاشم جبار لفته علياء6921272052067033

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة388.0للبنات الزهراء ثانويةتطبيقيمجيد هادي محمد عادل مالك6922272052061015

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة388.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةتطبيقيجبر حسين احمد حسين6923272051004012

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة387.0للبنين االعالم اعداديةتطبيقيمحمد الرزاق عبد الزهرة عبد محمد6924162051045054

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة386.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيمحمد جاسم حيدر كرار6925182051351018

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة385.0للبنات الوالية ثانويةتطبيقيعماره جلوب قاسم دعاء6926222052190014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة384.0للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقييعقوب حسين محمد جاسم6927272051008014

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة384.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقيهللا عبد رشك النبي عبد فاطمة6928162052243038

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة382.0للبنين الهندية اعداديةتطبيقيهاشم خلف مهدي علي6929272051010066

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة382.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيجميل علي فاضل العباس6930162051001031

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة381.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيثامر سلطان امين علي6931272051151077

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة381.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيصالح الرضا عبد احمد عباس6932162051363149

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة381.0للبنين البيان ثانويةتطبيقيعلي كاظم لفته مصطفى6933272051032048

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة380.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةتطبيقيكريم حسين علي منتظر6934272051045109

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة380.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةتطبيقيفليح علي محمد مؤمل6935272051045079

واالقتصاد االدارة كلية/كربالء جامعة378.0للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيمنيور جويد حسين فاطمة6936272052063064

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة559.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيمحمد حمزه محمد اديان6937272042088009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة549.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيعلي ميران عدنان مريم6938272042063184

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة513.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةاحيائيجياد حمود حاكم فاطمه6939272042065096

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة507.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيجاسم حمدان حيدر هدى6940272042052186

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة498.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحسين زيد عبد فاضل منى6941252042170591

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيعطيه مطشر غناوي علي6942152041007081

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة494.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيعلي الرسول عبد طالل بنين6943232042117033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة492.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيماجد علي عماد محمد6944272041046091
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيفواز فاضل هادي احمد6945272041154014

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة485.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيسلمان الرزاق عبد احمد هدى6946272042063216

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة483.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيعلي عبد محمد عامر مسلم6947252041116067

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة479.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيعبود حسين محمد البنين ام6948272042088019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة479.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيابراهيم الحسين عبد طارق مرتضى6949222041003358

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة478.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيسماوي كاظم جواد نور6950272042058327

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة555.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيغضبان كاظم محمد احمد6951271941002016

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة473.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيعبيد ناجي احمد نورا6952232042086185

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة471.0للبنين سومر اعداديةاحيائيسموم جبل غالب علي6953242041009106

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة469.0المختلطة العربي الخليج ثانويةاحيائيحسن سلمان ميثم نورس6954232042166040

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة466.0المختلطة الفجر اعداديةاحيائيعمران الحسين عبد علي الكريم عبد6955232041173085

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة464.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيغالي حمزه دريد شهد6956272042063128

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة462.0للبنات الغدير ثانويةاحيائيحميد جربوع غالب ايالف6957232042131012

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة461.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيهالل حمد امير مجتبى6958232041253111

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة473.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيعوده عبد محسن الواحد عبد6959222051017045

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة468.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيمكطوف عزيز بدر مصطفى6960272051154241

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة444.0للبنين المسائية الدواية اعداديةتطبيقيكمر هداد الحسن عبد علي6961222051313033

الصرفة للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة439.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيعجالن جبار شاكر حوراء6962162052208010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة543.0للبنات الفاروق اعداديةادبيجابر محمد حازم حوراء6963272022069021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة530.0للبنات الحرائر ثانويةادبيالسادة عبد الواحد عبد شاكر مواهب6964272022107069

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة515.0الخارجياتادبيرشيد مجيد رشيد نور6965272022401134

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيموسى عناد فاضل علي6966272021151033

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة473.0للبنات المنار ثانويةادبيحساني ساطي لؤي هديل6967272022050068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة472.0للبنين غماس اعداديةادبيموسى مطرود فاضل مرتضى6968242021016069

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة448.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعيدان خضير هللا سعد سوزان6969272022160068

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة437.0للبنين الثبات اعداديةادبيناصر زاير حسون علي6970272021024044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة428.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيصالح حسين محمد طارق سجى6971272022094043

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة424.0للبنين االمامة ثانويةادبيسلطان محمد جاسم محمد6972212021083031

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة423.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةادبيعلي رضا محمد رضا6973272021006021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة422.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبينعمه مجهول حسن مسلم6974272021044122

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة418.0للبنين عفك اعداديةادبيمجلي عبيد نعيم عمران6975242021011022
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة415.0للبنات االنوار اعداديهادبيحسين علي رياض سبأ6976112022085024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة411.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيعبيد كاظم جواد اماني6977232022143002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة531.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيحسون الهادي عبد احمد بتول6978272042069013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة521.0للبنات االمامة اعداديةاحيائيعطوان حسن علي نور6979272042062110

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة515.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيواوي فضيح سرحان نور6980272042055295

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة500.0للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيعباس خضير حميد نور6981272042147067

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة496.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيمحمد جاسم سجاد ورود6982272042055321

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة489.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيبجاي علي حميد بتول6983272042060037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة484.0للبنات الرقيم ثانويةاحيائيعاشور علكم عباس اسماء6984272042054002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة482.0للبنات خولة اعداديةاحيائيمزهر كاظم مخلد تبارك6985242042116015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة553.0الخارجياتتطبيقيسلمان حسين عايد فاطمه6986272052401036

االنسانية للعلوم التربية كلية/كربالء جامعة467.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيعاريه هاشم عيسى مريم6987272052160174

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة363.0للبنات كربالء غادة ثانويةادبيعمران منذر علي زهراء6988272022140032

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة361.0للبنين االنصار اعداديةادبيموسى عبد جمعه حيدر6989132021003016

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة361.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيصباح حسين ابراهيم سجاد6990142021024122

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة396.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيفرار فيصل رائد جعفر6991242041168009

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة391.0للبنين البالغ اعداديةاحيائياكزار حسن عامر علي6992272041036070

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة394.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيشناوه كاظم عايد زينب6993272052057031

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة373.0الخارجياتتطبيقيعلي كاظم خالد نور6994272052401045

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة372.0للبنات الرسول بضعة اعداديةتطبيقيعبد جمعه احمد رقيه6995272052087017

السياحية العلوم كلية/كربالء جامعة370.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيشذر الواحد عبد حسين علي6996162051047093

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة458.0للبنين الثقلين اعداديةادبيشوكه حسن كريم حاكم6997292021009030

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة409.0للبنات الرقيم ثانويةادبيدباغ الهادي عبد شهيد رقيه6998272022054011

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة401.0للبنات الخالدات اعداديةادبينعيم حمد باسم زهراء6999272022067037

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة379.0للبنات الرفل ثانويةادبييوسف المحسن عبد الموجود عبد رسل7000272022085006

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة379.0للبنات المسائية الروابي اعداديةادبيرحمن موسى حسن نيران7001272022161051

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة377.0للبنات الشهباء ثانويةادبيطينان خضير حاكم جنان7002272022146009

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة375.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعداي حسين ناصر فاطمه7003272022160086

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة375.0للبنات المناسك ثانويةادبيخضر ياس جمال فاطمه7004272022104073

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة372.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعون عبد رشيد علي رنا7005272022160045

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة371.0للبنات المنار ثانويةادبيحمد حسين علي رسل7006272022050019
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االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة371.0للبنات المسيب اعداديةادبيرشيد مجيد احمد فاطمة الزهراء7007232022117005

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة369.0للبنات السلوى ثانويةادبيعلي عبد حمادي كاظم رقيه7008272022084010

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة367.0للبنات عكاظ اعداديةادبيابراهيم كاظم سمير رحمه7009272022088029

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة366.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيمحمد كاظم جواد ساره7010272022141044

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة365.0للبنات الحرية ثانويةادبيهادي مجيد كريم مريم7011272022099100

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة365.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبيعلي محمد ابراهيم سلطان معتز7012272021044126

االسالمية العلوم كلية/كربالء جامعة405.0للبنين البيان ثانويةتطبيقيالكاظم عبد ناهي حيدر ضياء7013272051032019

الطب كلية/قار ذي جامعة599.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيخضير محمد سلمان علي7014222041077122

الصيدلة كلية/قار ذي جامعة596.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيعذير حسين محمد نور7015222042414221

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة505.0للبنين االهلية االمال ثانويةتطبيقيرزيق حميد عمار عباس7016162051128044

المدني قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة499.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةتطبيقيسالم ناصر علي حسين7017162051004022

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة575.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيخضير محمد سلمان محمد7018222041302070

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة543.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيلفته حسين حميد محمد7019222041002287

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة533.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيكاظم الحسين عبد رعد زهراء7020222042323135

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة524.0الخارجيوناحيائيمجلي حمود حسين علي7021222041400090

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة524.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائيعبد ناظم سالم غدير7022222042105066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيمحمد الجبار عبد ستار مسلم7023162051033098

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/قار ذي جامعة516.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيهللا عبد الزهره عبد ضياء عباس7024162051033054

العلوم كلية/قار ذي جامعة538.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيعبد كاظم عماد حيدر7025222041310071

العلوم كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيلفته خلف باسم منار7026222042103238

العلوم كلية/قار ذي جامعة537.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيراضي فليح حمود نجمة7027222042155107

العلوم كلية/قار ذي جامعة532.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيهاشم خلف الباري عبد علي7028222041003226

العلوم كلية/قار ذي جامعة532.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيمحمد عنبر كاظم مرتضى7029222041072160

العلوم كلية/قار ذي جامعة527.0للبنات العقبة اعداديةاحيائيحسين حبتر السالم عبد يقين7030222042111093

العلوم كلية/قار ذي جامعة513.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيعبد صيوان راضي حسن7031222041306063

العلوم كلية/قار ذي جامعة511.0للبنات النور اعداديةاحيائيدعبول حمود الرزاق عبد زهراء7032222042156134

العلوم كلية/قار ذي جامعة452.0للبنات أور اعداديةتطبيقينصار جابر أحمد ريام7033222052154009

العلوم كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات زنوبيا ثانويةتطبيقيعبيد حسين سالم تقوى7034222052108010

العلوم كلية/قار ذي جامعة443.0للبنات النور اعداديةتطبيقيبطاي هندي االمير عبد الهدى نور7035222052156053

العلوم كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات سكينة اعداديةتطبيقيعباس كاظم الحسين عبد فاطمه7036222052116019

العلوم كلية/قار ذي جامعة435.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيماضي جبار علي حسين7037162051355064
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العلوم كلية/قار ذي جامعة432.0للبنات الوركاء اعداديةتطبيقيعجيمي عزيل جميل ضحى7038222052157072

العلوم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين االهلية الهدى ثانويةتطبيقيالحسين عبد الرضا عبد عادل احمد7039222051014001

العلوم كلية/قار ذي جامعة424.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيحسن حليس خالد علي7040222051300083

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة500.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيصويلح خضير علي نور7041222042162184

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة477.0للبنات االهلية البلسم ثانويةاحيائيوادي شنيار قيس تبارك7042222042431002

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيجالب صبيح علي مها7043222042153388

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة447.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقيعذافه سعود هادي حسن7044222051310044

الرياضيات قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة433.0للبنات االستبرق ثانويةتطبيقيراضي عبد محمد نور7045222052392043

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة517.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيبراوة بدر جاسم نور7046222042135227

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة494.0الخارجياتاحيائيصيهود مجيد علي والء7047222042401121

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة468.0للبنات االستبرق ثانويةاحيائيعزت ابراهيم عمار نبأ7048222042392109

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة467.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةاحيائيحسين عبود عبد عباس7049142041003059

الحاسوب قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة419.0للبنات الناصرية اعداديةتطبيقيبشير ماضي حازم زهراء7050222052149015

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة449.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيبريج علي حسين علي7051222041035158

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين األهلية الجواهري ثانويةتطبيقيرجه منشد شدود علي7052162051078030

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات الوركاء اعداديةتطبيقيسفاح فائق نافع ساره7053222052157064

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة406.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيكويس وحيد ماجد احمد7054162051363025

المعلومات تكنولوجيا قسم/والرياضيات الحاسوب علوم كلية/قار ذي جامعة405.0للبنات أور اعداديةتطبيقيخضر طعمه عادل ايه7055222052154003

القانون كلية/قار ذي جامعة490.0للبنين االهلية النجاح ثانويةادبيحسن خضير عباس علي محمد7056222021087008

القانون كلية/قار ذي جامعة447.0للبنات عشتار اعداديةادبيعطيه جبار ضياء بنين7057222022158009

القانون كلية/قار ذي جامعة483.0الشيعي الوقف- للبنات الصديقة ثانويةاحيائيمصدك ناصر بدر منار7058222042112091

القانون كلية/قار ذي جامعة462.0للبنات المؤمنين ام اعداديةتطبيقينذير الرضا عبد جاسم االء7059222052107003

التمريض كلية/قار ذي جامعة581.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةاحيائيعزيمه رشيد عامر مصطفى7060212041049038

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة485.0الخارجياتاحيائيعوده عنيد سمير ايهاب7061222042401018

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة441.0الخارجيوناحيائيمجيد كريم اياد حسن7062222041400033

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة437.0للبنات أور اعداديةاحيائيعوض نكاد اجريس كوثر7063222042154117

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة437.0للبنين المنار اعداديةاحيائيشناوة وحيد ناجي رضوان7064222041095022

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة436.0للبنات األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيعلي حسين جابر رسل7065222042141086

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة428.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيطعمه كريم ماجد احمد7066252041009015

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة420.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيمنشد محسن كامل سالم7067222041021060

الشطرة/البيطري الطب كلية/قار ذي جامعة420.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيحميد تيك محمد انس7068202041259059
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واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة387.0للبنين المسائية القرنة ثانويةاحيائيمهلهل سكر وصفي مرتضى7069162041354075

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة387.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيحسن خلف عطشان كرار7070222041312023

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة386.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيحسين صابر محمد عال7071222042323254

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة378.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيدخيل ناجي سالم زينب7072222042323183

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة377.0للبنين االهلية الكوثر ثانويةاحيائيخماس حمادي حيدر الرضا علي7073222041094013

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة376.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيبريش عبد طعمة وفاء7074222042155131

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة368.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيخلف طاهر شاكر مها7075222042165099

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة367.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيمهدي حافظ هللا عبد زهراء7076222042323150

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة366.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيهديب مويح عظيم المصطفى احمد7077222041036009

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة365.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيخلف دينار احمد حيدر7078222041306114

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة364.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائينجم مزعل جميل عالء7079222041306205

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة363.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيموحان رهيف طعمه دعاء7080222042107021

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة362.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيعكاب خزعل احمد عباس7081222041010081

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة360.0للبنين االهلية المسائية (ع) الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيعوده كاظم خالد احمد7082222041312001

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة360.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيثجيل ابراهيم جواد مؤيد7083222041311066

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة375.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيمعالن سعيد غانم سوسن7084222052103033

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة368.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيلطيف علي حسن حوراء7085222052199011

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة367.0الخارجيونتطبيقيشاهين توله عباس اسامه7086222051400010

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة361.0للبنات زنوبيا ثانويةتطبيقيراشد عوده نجم فاطمه7087222052108033

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة361.0للبنين  الفجر اعداديةتطبيقيحميدي عوده علوان محمد7088222051031058

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة361.0للبنات االهلية العرفان ثانويةتطبيقيصالح مهدي سالم مريم7089222052419009

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة360.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيعباس محمد باسم االمير عبد7090222051307243

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة360.0للبنين االطهار اعداديةتطبيقيسفيح شاكر علي حسين7091222051034012

واالهوار الزراعة كلية/قار ذي جامعة360.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيناصر صياح عبد علي7092222051004037

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة452.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيعباس احمد جواد عباس7093162021030037

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة448.0المختلطة الجاحظ ثانويةادبيمذكور حسين شمران محمد7094222021238021

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة433.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةادبيخزعل عبود مرتضى باقر7095222021086016

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة431.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيناصر مكوطر غازي محمد7096262021017070

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة413.0للبنين الغدير ثانويةادبيمحمد الحسين عبد علي حسين7097222021050012

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة410.0المختلطة الفرزدق ثانويةادبيخضير عيسى رزاق علي7098222021219006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة407.0للبنات الفرات اعداديةادبيمجيد معارج حسين زهراء7099222022101014
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة398.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةادبيعلوان سرحان زغير سجاد7100222021300062

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة395.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيهللا عبد جبارة حبيب منتظر7101162021371123

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة387.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيعبود هادي فارس حسين7102292021001049

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة386.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةادبيخليف جبار كامل اركان7103292021008004

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة386.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةادبيخزعل عبود مرتضى موسى7104222021086117

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة384.0للبنات االبتهال ثانويةادبيعليوي حاتم فيصل نرجس7105222022166058

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة384.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيكيطان الحسين عبد جبار حوراء7106222022107006

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة383.0للبنين المسائية الطف ثانويةادبيفنجان رحمه فياض ابراهيم7107132021257001

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة382.0الخارجيونادبيحرجان دكيك علي حسين7108222021400050

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة380.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيفهد راهي محمد حسين7109142021210025

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة379.0للبنين الكندي اعداديةادبيجاسم الحسين عبد عالء راغب7110222021011026

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة379.0المختلطة البحتري ثانويةادبيحنون احمد حيدر اكبر علي7111222021222015

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة378.0للبنين المهدوية االعداديةادبيالرضا عبد عبادي كليف سلطان7112292021017075

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة375.0الخارجياتادبيمري مطرود سعدي زهراء7113222022401050

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة375.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيفارس عبيد عادل عبير7114222022109021

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة375.0للبنات الوركاء اعداديةادبيعذافه جويد علي حوراء7115222022157016

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة375.0المختلطة الزعتر تل ثانويةادبيطالب مزهر طالب زينب7116222022227009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة371.0للبنين المهدوية االعداديةادبيشلتاغ جاسم جليل مالك7117292021017136

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة371.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةادبيشريده ارزيج زياره محمد7118222021069035

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة369.0الخارجيونادبيمسلم فليح جميل حسن7119222021400034

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة368.0للبنين الكندي اعداديةادبيجبار اللطيف عبد عدنان حسين7120222021011024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة368.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيالحسن عبد عارف عواد زينب7121292022153024

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة368.0المختلطة االبتهاج ثانويةادبيعبدالرضا رزاق سميع زهراء7122222022215005

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة367.0للبنين المصطفى اعداديةادبيحاوي محسن صبر رامي7123262021019028

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة367.0للبنين المسائية االهلية النجاح ثانويةادبيعليوي محسن سلمان حسين7124222021316003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة367.0الخارجيونادبيجبر صالح جبار هادي7125142021400244

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة366.0للبنات األهلية العاديات ثانويةادبيعناد مهدي خيون زهراء7126222022177017

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة366.0للبنات البطحاء اعداديةادبيهاشم جاسب محمد عبير7127222022160053

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة426.0للبنين المشرح اعداديةادبيفريح نعمه طالب حسين7128281921018018

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة365.0للبنين االعتماد اعداديةادبيعبطان داخل عطية احمد7129292021010007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة365.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيحميد طالب مشتاق سما7130222022107021
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة364.0للبنين القادسية اعداديةادبيراضي عبادي محمد امير7131252021211003

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة364.0للبنين المختار اعداديةادبيحسين خضير وارد احمد7132222021047009

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة363.0للبنات الغدير اعداديةادبيخلف منشد كريم رقيه7133262022086027

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة362.0للبنين المصطفى اعداديةادبيسلمان خلف ستار حيدر7134152021009058

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة362.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيفليح حسن علي حسين7135292021001047

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة362.0للبنات المصابيح ثانويهادبيكريب جري صالح عتاب7136292022079028

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة362.0للبنين المؤاخاة اعداديةادبيحسين مهدي سعيد حسين7137272021037015

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة362.0للبنين االرشاد اعداديةادبيعطية عيال حنظل علي7138282021101025

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة362.0للبنين المؤمل اعداديةادبيهديمة زغير سوادي قاسم7139232021060020

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة361.0للبنين األهلية بغداد ثانويةادبييونس داخل احمد علي7140242021044011

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة361.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيعبيد فاضل عباس هالة7141162022210124

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة420.0المختلطة مارب ثانويةادبيمحمد حليم حاكم علي7142241921159016

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة427.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيعمران كاظم جواد فاطمه7143222042116058

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة427.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعجمي سلطان فايد زهراء7144222042323163

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعبيد حسين علي تبارك7145222042323060

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة418.0للبنين التضامن ثانويةاحيائيراضي منيور سليم رباب7146222042016007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة411.0المختلطة االيمان ثانويةاحيائيسهر كاظم كريم زهراء7147222042214008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة411.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيعلي خليل حسن وديان7148292042160190

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة411.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيهللا عبد جبار رياض زهراء7149222042107029

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة406.0للبنين السالم اعداديةاحيائيحسن فالح عزيز حسين7150222041013042

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة404.0للبنين الصمود ثانويةاحيائيطعمه داخل فالح حسن7151222041008008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة403.0للبنات االهلية الذهبية اور ثانويةاحيائيذهيب مطر سالم بنين7152222042432007

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة401.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيهللا ضيف الواحد عبد كاظم حمزة7153222041306111

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة398.0للبنين السالم اعداديةاحيائيجازع بلكت ستار علي7154222041013093

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة396.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيجوده عطشان نصار زهراء7155222042116042

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة395.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيعبيد عدنان عوده رباب7156222042153134

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة423.0للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقييوسف محمود حسام ايات7157222052323008

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة410.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقيمطر ساجت كاظم محمد7158222051306107

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة404.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيغالي منسي ماجد عباس7159222051010083

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة401.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيعلي مزبان حاتم رضا7160222051307061

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة399.0للبنات عشتار اعداديةتطبيقيخضير عبد الرحمن عبد هدى7161222052158024
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واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة399.0للبنات الوحدة اعداديةتطبيقيزبون داود سلمان ساره7162222052150019

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة396.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعبد صبري هاشم منتظر7163222051003043

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة395.0للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيكاظم شبيب عدنان كوثر7164222052323103

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة395.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحريجة عجيد هللا عبد فاروق7165222051003031

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة390.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيعباس عناد علي عمار7166222051013052

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة388.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيمركب ريسان سعيد محمد7167162051139113

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة386.0للبنات األبلة اعداديةتطبيقيخلف رهيف الحسين عبد تبارك7168162052171015

واالقتصاد االدارة كلية/قار ذي جامعة386.0للبنات بردى اعداديةتطبيقينهير سمير اياد زهراء7169222052163008

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة544.0للبنين السالم اعداديةاحيائيرشيد صبيح لؤي مصطفى7170222041013136

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة525.0الخارجيوناحيائيضيول مجخر عباس مصطفى7171222041400128

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة521.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائيعلي حسين ميثاق رقية7172222042105020

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة510.0للبنات المصطفى اعداديةاحيائيمروح علي صبيح فضة7173222042105079

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة501.0للبنات النور اعداديةاحيائيصبيح كاظم جمعه غدير7174222042156214

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيعويد شريف حسن طيبه7175222042151052

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة488.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيجساب سالم محمد فاطمة7176222042323482

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة486.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيمدحوج حسن يوسف حسين7177222041010047

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0المختلطة المعرفة ينابيع ثانويةاحيائيبتور رشك عباس حيدر7178222041246005

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة481.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيزوره كاظم محمد مصطفى7179222041010197

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة476.0للبنات االهلية السالم دار ثانويةاحيائيمفتن فرحان نافع دعاء7180222042398004

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة474.0للبنات االهلية المتميزات وهج ثانويةاحيائيجخيم نايف حازم حوراء7181222042414066

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة469.0للبنات العقبة اعداديةاحيائيعاكول كاصد نديم ايمان7182222042111012

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة466.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيشاكر ريسان صبري فدك7183222042135195

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة464.0للبنات البطحاء اعداديةاحيائيشرشاب عبد مبارك منى7184222042160053

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة471.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيمنصور عبد حميد عباس7185222051009031

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة461.0للبنين المسائية االصالح ثانويةتطبيقيخليف جابر جميل احمد7186222051318001

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة459.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقيبرغوث اميش علي حسين7187222051314030

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة455.0للبنين المسائية الفهود ثانويةتطبيقيعلوان مسير الرسول عبد محمد7188222051308054

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة444.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقينافع موتان جمعه سرى7189222052103032

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة443.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيمحمد جاسم حسن محمد7190222051307265

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة439.0للبنات الفضائل اعداديةتطبيقيمنشد علي حمد زينب7191222052104015

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة437.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةتطبيقيحمود عطية جودة احسان7192222051373001
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الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة434.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةتطبيقيالزهرة عبد خيري احمد حسين7193162051004014

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة428.0اللبنات  االشراق ثانويةتطبيقيعبيد هليل فالح غفران7194222052187026

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيمكطوف ياسر صاحب حسين7195162051139026

الصرفة للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة425.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةتطبيقيسعيد حسين حيال احمد7196222051096002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة467.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيمجيد كامل نوري حيدر7197222021005020

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة453.0المختلطة البحتري ثانويةادبيعطور رعيد مرتضى زهراء7198222022222008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات الفرات اعداديةادبيمخيلف ثامر نعيم تبارك7199222022101005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة432.0المختلطة الفصاحة ثانويةادبيعلي محسن علي كرار7200222021237006

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة424.0للبنات الهدى قبضة ثانويةادبيخلف عبد الباري عبد براء7201222022136001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة419.0المختلطة البحتري ثانويةادبيفارس عطشان يوسف تقوى7202222022222005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة417.0الخارجيونادبيجبر رهيف فليح مجيد7203292021400112

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة414.0للبنات الهبة اعداديةادبيشناوه الصاحب عبد كامل نبأ7204222022120021

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة409.0المختلطة السالالت فجر ثانويةادبيسلمان اهليل كامل منصور7205292021111014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة404.0المختلطة الرويمي ثانويةادبيكريم شنيت حازم مجتبى7206222021243008

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة403.0للبنات البطحاء اعداديةادبيظاهر نغيمش فرحان سجى7207222022160046

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة402.0المختلطة المحمدية ثانويةادبيسليمان بدر صائب غيداء7208222022233005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة401.0للبنين االعتماد اعداديةادبيموسى هللا عبد بدر هللا عبد7209292021010073

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة400.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيحنتوش محمد مسلم كميل7210292021001136

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة398.0للبنات التعاون ثانويةادبيباهض فليح محمد هدى7211162022267027

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة398.0للبنات االبتهال ثانويةادبيشالل حمود علي سجى7212222022166036

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة394.0الخارجيونادبيبجاي عودة علي حسين7213292021400034

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة393.0للبنين االهلية الهدى انوار ثانويةادبيناصر شايع عبد حميد7214222021368004

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة393.0للبنين المسائية سفوان ثانويةادبيعصواد حسن فليح حسين7215162021356011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة390.0للبنين اليرموك اعداديةادبيالرضا عبد جبار عاطف عباس7216162021033035

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة389.0للبنات الشيماء اعداديةادبيمحمد علي عباس فاطمه الزهراء7217222022110002

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة388.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيجويد كامل فارس عالء7218292021028072

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة386.0للبنات االصالح ثانويةادبيسعود طارش صباح وفاء7219222022389014

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة386.0للبنات فلسطين اعداديةادبيعليوي محمد قاسم فاطمه7220292022050098

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة385.0للبنات البطحاء اعداديةادبيريه عالوي زغير مروه7221222022160068

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة385.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيهليل كريم سامي تقوى7222222022109009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة385.0للبنات المنورة المدينة ثانويةادبيالزم عبد غالب رنا7223222022202009

567 من 233صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة384.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةادبيسعدون محمد جاسم فاطمة7224222022143024

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة384.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةادبيصالح فهد حسين الزهراء فاطمة7225222022155028

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة380.0للبنات المنورة المدينة ثانويةادبيجوده مناحي كريم زينب7226222022202018

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة379.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيراضي شهيل كاظم عمار7227292021153159

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة378.0للبنات قار ذي سما ثانويةادبيعليوي الحسين عبد حسن بلسم7228222022427005

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة377.0المختلطة المجاهد ثانويةادبيجاسم هللا عطا نعمه اطياب7229222022262001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة376.0للبنات قار ذي سما ثانويةادبيراشد عوض خضير حوراء7230222022427009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة375.0للبنات الشطرة اعداديةادبيرجاب جبار حسين زينب7231222022161017

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة375.0للبنات النبوة ثانويةادبيمنشد منعثر مجاهد اديان7232222022205001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة375.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيمهاوش حسون حميد مؤمل7233292021028096

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة374.0للبنين الكعبة وليد اعداديةادبيكاظم خلف زيدان كريم7234222021082009

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة372.0للبنات الحطيم ثانويةادبيمحمد جخيري جميل مريم7235292022087011

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة370.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعلوان مذبوب العالي عبد حيدر7236292021009061

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة369.0للبنين الدين شرف اعداديةادبيشرهان كامل عمران موسى7237262021044057

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة369.0للبنين المهدوية االعداديةادبيجخام العباس عبد قاسم حسين7238292021017049

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة506.0للبنين  الفهود اعداديةاحيائيحسين سيد ناصر سعيد عباس7239222041046044

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة504.0للبنين السالم اعداديةاحيائيجابر علي حسين عباس7240222041013075

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة502.0المسائية المنار ثانويةاحيائيجرو شجاي طعيمه احمد7241292041150001

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة500.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيسلمان فليفل رحيم ضياء7242222041310098

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة498.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةاحيائيلفته شناع مصطفى فاطمه7243222042125119

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة484.0للبنات السوق اعداديةاحيائيكشيش ديوان صالح سبأ7244222042209125

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة437.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيمعادي جاسم هاشم عباس7245222051300166

االنسانية للعلوم التربية كلية/قار ذي جامعة436.0للبنين الحقيقة ثانويةتطبيقيكنيفذ زويد قاسم هيثم7246222051052009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةادبيهللا جار سفاح كاظم غدير7247222022321051

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة401.0المختلطة بصية ثانويةادبيمكطوف تركي هربود شيخه7248292022103001

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة390.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةادبيمحمد حنون ياسر عذراء7249222022188021

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة382.0المختلطة االبتهاج ثانويةادبيمناتي موازي حيدر نبأ7250222022215010

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة378.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةادبيراضي ياسين القادر عبد تمارة7251222022188009

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة431.0المختلطة االزهر ثانويةادبيضمد هادي صباح خديجه7252241922162005

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة362.0للبنات تبارك ثانويةادبيالحسين عبد تركي رشيد فاطمه7253222022184017

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين المسائية الضاد اعداديةاحيائيثامر رحيمه داخل زهراء7254222042314023
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الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة434.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيمحمد عبيد خالد دعاء7255222042165028

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة430.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيدهش عوض كاظم مريم7256222042165095

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة427.0للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيعلي جاسم حيدر الهدى نور7257222042136038

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة424.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيمكطوف عبود عدنان تبارك7258222042175042

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة422.0للبنات االولى الفردوس ثانويةاحيائييوسف صاحب حسين زينب7259222042102043

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة399.0للبنات تونس اعداديةتطبيقيدويش حنون عماد ايمان7260222052106004

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة396.0اللبنات  االشراق ثانويةتطبيقيلفته زباله عويد زحل7261222052187015

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة392.0للبنات المصطفى اعداديةتطبيقيالحسن عبد صبار صباح هدى7262222052105048

الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة391.0اللبنات  االشراق ثانويةتطبيقيسويج حمدان عودة فرقان7263222052187030

االطفال رياض قسم/الشطرة/للبنات التربية كلية/قار ذي جامعة445.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيالمجيد عبد العظيم عبد حيدر فاطمه7264222042424067

اآلداب كلية/قار ذي جامعة389.0اللبنات االهلية الحوراء ثانويةادبيعبود محمد جاسم الزهراء نور7265222022186003

اآلداب كلية/قار ذي جامعة369.0للبنات البتول ثانويةادبيالحسن عبد شهيب الحسين عبد زينب7266222022388015

اآلداب كلية/قار ذي جامعة367.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيمجيد مايع علي نور7267292022060163

اآلداب كلية/قار ذي جامعة360.0للبنات الوالية ثانويةادبيعواد سلمان ستار زينه7268222022190010

اآلداب كلية/قار ذي جامعة454.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيكريم عيسى فارس مؤمل7269222041036272

اآلداب كلية/قار ذي جامعة428.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيجالب حميد عدنان علي7270222041002220

اآلداب كلية/قار ذي جامعة416.0للبنات االهلية االفق ثانويةاحيائيحسن صالح كاظم زينب7271222042415013

اآلداب كلية/قار ذي جامعة415.0للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيكزار الرزاق عبد رافد هانيه7272222042204227

اآلداب كلية/قار ذي جامعة411.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعذافه جعيول هللا عبد زهراء7273222042323149

اآلداب كلية/قار ذي جامعة409.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحسين عجيم الساده عبد نور7274222042103254

اآلداب كلية/قار ذي جامعة401.0للبنين التميز اعداديةاحيائيطويرش جاسم نعمة باقر7275222041356028

اآلداب كلية/قار ذي جامعة446.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيالصاحب عبد تعبان حسين علي7276162051363183

اآلداب كلية/قار ذي جامعة396.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيجابر سعدون حقي باقر محمد7277162051355238

اآلداب كلية/قار ذي جامعة395.0الخارجياتتطبيقيعوده جبر مالك شهد7278162052401079

اآلداب كلية/قار ذي جامعة392.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيموشي جاسم سالم هللا عبد7279162051139070

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة414.0للبنات الفرات اعداديةاحيائيسلطان سكندر حيدر غدير7280222042101072

الشيوخ سوق/االثار كلية/قار ذي جامعة443.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيرهيف دوخي مهدي منتظر7281221951009055

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة386.0للبنات المصطفى اعداديةادبيمحمد صباح واثق اديان7282222022105001

االسالمية العلوم كلية/قار ذي جامعة382.0للبنات تونس اعداديةادبيعوده زغير عذاب فاطمه7283222022106061

األعالم كلية/قار ذي جامعة410.0للبنين  عكاظ اعداديةادبيبريسم محمد عباس محمد7284132021024102

األعالم كلية/قار ذي جامعة387.0للبنين الفتالوي االمير عبد الشيخ اعداديةادبيحسون هجول يوسف يعقوب7285252021047030
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األعالم كلية/قار ذي جامعة364.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيغضبان حسين مصطفى مؤمل7286122021202166

األعالم كلية/قار ذي جامعة448.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيكاظم علي حيدر زهراء7287252042170283

األعالم كلية/قار ذي جامعة440.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيكويم شطنان هاني حنين7288222042103077

األعالم كلية/قار ذي جامعة413.2للمتميزات الزهراء ثانويةاحيائيحسن كاظم عماد اماني7289222042159005

األعالم كلية/قار ذي جامعة411.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيالرضا عبد خضر علي محمد7290222041003333

األعالم كلية/قار ذي جامعة404.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيجبر سلمان رحيم تبارك7291222042424022

األعالم كلية/قار ذي جامعة397.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائيفارس محمد صفاء مهند7292202041011058

األعالم كلية/قار ذي جامعة398.0للبنات الفضائل اعداديةتطبيقيعباس باقر اسعد زينب7293222052104013

األعالم كلية/قار ذي جامعة397.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيجري خيون فضل علي7294162051038090

األعالم كلية/قار ذي جامعة393.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقيالحسين عبد طعيمه وليد صادق محمد7295222051306104

االسنان طب كلية/كركوك جامعة596.0للبنين العراق صدى ثانويةاحيائيفاضل درويش محمد خالد ابراهيم7296182041035001

الصيدلة كلية/كركوك جامعة596.0للبنات الحجرات اعداديةاحيائياحمد فاضل محمد رغد7297212042109032

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة487.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونتطبيقيعبدالرحمن عبدالحميد خالد فر ده7298202051402006

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة552.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيريحان حميد ماجد شهد7299202042160066

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة534.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائيصالح حميد مجيد مهيمن7300202041011059

النفط قسم/الهندسة كلية/كركوك جامعة567.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيمحمد الدين بهاء الدين نظام محمد7301202051259215

العلوم كلية/كركوك جامعة573.0للبنات طوز اعداديةاحيائيحسين محمد عصام ساره7302182042181032

العلوم كلية/كركوك جامعة553.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيطه فرقد فراس هدى7303202042109077

العلوم كلية/كركوك جامعة528.0للبنين النموذجية التحرير ثانويةاحيائيعلي عبد ياسين طارق عثمان7304322041010044

العلوم كلية/كركوك جامعة522.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيصالح نزار مريوان ريان7305202041304058

العلوم كلية/كركوك جامعة519.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيحسين احمد جمعه جمال7306202051011009

العلوم كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيبالل محمود يوسف هللا عبد7307202051312059

العلوم كلية/كركوك جامعة443.0للبنين الصدر اعداديةتطبيقيجاكه خفيف انور هللا عبد7308202051006035

العلوم كلية/كركوك جامعة440.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةتطبيقيفرهاد احمد وتمان أسماء7309202052352001

العلوم كلية/كركوك جامعة439.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيمحمد طالب مسعود زياكو7310202051303028

العلوم كلية/كركوك جامعة438.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيسعيد حسين علي اسراء7311202052139005

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة503.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةاحيائيسعيد الكريم عبد نجاة خيالن7312202041311021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة499.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيحسن غريب عماد احمد7313202041001022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة494.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيامين حمه طاهر حمه عزت محمد7314202041377157

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة489.3للمتميزات كركوك ثانويةاحيائيسلمان يحيى قتيبه ساره7315202042116043

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائياسماعيل علي رزكار فهمي7316202041302093
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة481.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيمحمود حسين اسماعيل هيوا7317202041304139

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة481.0للمتميزات كركوك ثانويةاحيائيطيب أيوب محمد زهراء7318202042116028

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة480.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيقادر محمد نجاة احمد7319202041303034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة479.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيمحمد عباس احمد محمد7320202041015040

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيفرج شريف رسول احمد7321202041377021

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيجوامير محمد آزاد مارينز7322202041302101

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة467.0للبنات البتول ثانويةاحيائيجمعه بهجت علي غدير7323182042175037

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة466.0الكردية الدراسة- للبنات وري هه ثانويةاحيائيطه هللا عبد اسماعيل زينب7324202042338018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة464.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةاحيائياحمد محمد صالح تريفه7325202042340017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة464.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةاحيائيموسى عكيدي فرحان اساور7326322042066001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة463.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيجبار تبارك نهاد احمد7327202041303036

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة453.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيحسين عزيز لطيف ستيار هه7328202051304107

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة448.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيمحمد مجيد بهجت مصطفى7329202051377113

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة428.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةتطبيقيعلي انور عبيد مريم7330202052333022

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة427.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةتطبيقييابه صابر اسو شبين كه7331202052382049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة419.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقياحمد هللا عبد كمال كاردو7332202051304064

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة408.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةتطبيقيمحمد صالح مهدي شاهو7333202051302034

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة407.0للبنين االهلية القلم ثانويةتطبيقيحسن رحيم ابراهيم محمد7334202051049004

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة406.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيمحمد كاكة لقمان محمد7335202051304090

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/كركوك جامعة405.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةتطبيقيعزيز عمر ريبوار بروا7336202051309007

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة455.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةادبيحسين اسماعيل محمد الرحمن عبد7337202021062024

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة451.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةادبيصالح سعيد قاسم أيه7338202022160002

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة437.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيخورشيد جالل نوزاد علي7339202021259156

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة433.0للبنين المسائية الرباط ثانويةادبيعلي خلف ابراهيم احمد7340202021253004

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة430.0كردية دراسة المختلطة الطالباني رضا الشيخ ثانويةادبيعاصي غازي الدين عز طالبان7341202021369009

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة422.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيعلي فريق نوزاد محمد7342202021377104

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة417.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةادبياحمد نوري الدين محي احمد7343202021314003

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة416.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيعلي جبار أسو دابان7344202021311018

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة415.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيججان محمد عودل نوزاد رياض7345202021306041

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة517.0للبنات الحريري ثانويةاحيائياسماعيل فاهم عالء الفردوس جنه7346202042114027

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة464.0للبنات االهلية الشيماء ثانويةاحيائيابراهيم علي محمد رقية7347202042187001

567 من 237صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة460.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاحيائيمحمد سالم محمد مرفت7348312042037015

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة460.0للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيخطاب جمعة احمد الدين سراج7349202041009029

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة459.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيعباس كنعان احمد مريم7350202042160090

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة458.0للبنين الجهاد اعداديةاحيائيشكر سعيد حسين محمد7351202041003083

القانون قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة421.0للبنات نيسان 9 ثانويةتطبيقياحمد ياسين قتيبة عائشة7352202052101014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة404.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةادبيمحمد مدحت احمد محمد7353212021064018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة398.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيروستم فرج محمد سوران7354202021377060

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة397.0للبنات الخنساء اعداديةادبيغالب ناصر عامر نورهان7355202022141032

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة395.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيزينل قدرت مراد قدرت7356202021391014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة393.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيقادر جمعه محمد عيسى7357202021306060

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة389.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةادبيبرايم حمد كمال فينك7358202022348013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة384.0للبنات العراق نور اعداديةادبيكريم دعير عالء نجاة7359202022138039

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة383.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيهللا عبد صابر سامان أسماء7360202022346001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة383.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيشكور حسين سالم احمد7361202021306014

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة382.0للبنين السياب اعداديةادبياحمد هللا عبد خالد ابراهيم7362202021078001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة380.0كردية دراسة- للبنات استيره ثانويةادبياحمد فائق يلماز هدى7363202022335049

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة380.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيكريم احمد فؤاد احمد7364202021377013

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة379.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيمجيد ستار الرحمن عبد صديق7365202021311032

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة378.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونادبيغفور عبدهللا صباح محمد7366202021402060

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة375.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةادبيلفته عدوان محمد مختار7367102021203063

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة375.0للبنات الزهراء ثانويةادبيكامل حيدر مصطفى شمس7368112022088026

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة373.0الخارجياتادبيحمود محمد فرحان جيهان7369202022401024

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة372.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةادبيابراهيم حسين نوري طيف7370182021354003

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة371.0للبنات قاسم ليلى الشهيدة اعداديةادبيمحمد جاسم محمد دعاء7371212022179018

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة370.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةادبيمجيد رشيد برزان سامان7372202021364005

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة370.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةادبينوري علي محمد سردار حسين7373202021314007

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة369.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيعمر محمد دهام خوام7374202021259063

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة369.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةادبيخلف طلب نافع محمد7375192021343151

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة368.0للبنات الشروق ثانويةادبيحمدان فيصل حيدر ايه7376202022149010

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة368.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةادبيعلي احمد السالم عبد اسراء7377202022382001

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة367.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيغفور احمد عادل احمد7378202021311008
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السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة367.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيلطيف علي اسعد هاودين7379202021311060

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة367.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيجبار عبدل لطيف هاوكار7380202021311061

السياسية العلوم قسم/السياسية والعلوم القانون كلية/كركوك جامعة366.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبيمحمود محسن محمود علي7381102021205092

التمريض كلية/كركوك جامعة577.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيسعيد عبد حاتم سعاد7382182042182061

التمريض كلية/كركوك جامعة576.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيمحمد رشيد الدين نجم فاطمه7383202042140048

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة519.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيحميد القادر عبد احمد سميه7384202042334162

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة507.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيالدين محي فاتح مهدي اسراء7385202042382002

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة482.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائياحمد حسين احمد هيلين7386202042334287

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة477.0للبنين المسائية جيا ثانويةاحيائيناصر جميل ظافر مصطفى7387322041060074

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة466.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيفاضل درويش محمد خالد مصطفى7388182041354134

البيطري الطب كلية/كركوك جامعة462.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائيرسول مهدي محمد دلوفان7389202041312048

الزراعة كلية/كركوك جامعة418.0الكردية الدراسة- الخارجياتاحيائيعزيز جوهر جبار زهره7390202042403011

الزراعة كلية/كركوك جامعة413.0للبنات االهلية جاغ كركوك ثانويةاحيائيالكريم عبد عباس نزار شيوه7391202042398020

الزراعة كلية/كركوك جامعة411.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيرحيم علي احمد ابراهيم7392202041302016

الزراعة كلية/كركوك جامعة405.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةاحيائيخان كاكه حسن منذر داليا7393202042364008

الزراعة كلية/كركوك جامعة404.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةاحيائيحسن محمد دارا فاطمه7394202042349031

الزراعة كلية/كركوك جامعة403.0للبنات حطين ثانويةاحيائيمردان حسين نجاح دينا7395202042133029

الزراعة كلية/كركوك جامعة402.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةاحيائيالواحد عبد قاسم ادهم مرال7396202042395063

الزراعة كلية/كركوك جامعة402.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيحسين عمر ساالر ايمان7397202042334056

الزراعة كلية/كركوك جامعة401.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيمحمد برقي عزيز مروه7398202042180107

الزراعة كلية/كركوك جامعة397.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيداثان محمد مطر احمد7399202041262013

الزراعة كلية/كركوك جامعة395.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيمحمد سعيد عباس هللا عبد7400202041303116

الزراعة كلية/كركوك جامعة393.0للبنات نيسان 9 ثانويةاحيائيجاسم كريم صالح نوره7401202042101035

الزراعة كلية/كركوك جامعة392.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيبايز خضر ياس دانيال7402202041302048

الزراعة كلية/كركوك جامعة390.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيعزيز امين محمد هللا عبد بريار7403202041377057

الزراعة كلية/كركوك جامعة389.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيمحمد رشيد هللا فيض يوسف7404202041302159

الزراعة كلية/كركوك جامعة388.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةاحيائيتوفيق الرحمن عبد عدنان هيلين7405202042362031

الزراعة كلية/كركوك جامعة386.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيفرج علي محمد الدين عز المؤمن عبد7406202041302082

الزراعة كلية/كركوك جامعة386.0للبنين طوز اعداديةاحيائياكبر الدين نياز يلماز حيدر7407182041037016

الزراعة كلية/كركوك جامعة385.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائينوري الرحمن عبد عدنان زينب7408202042334136

الزراعة كلية/كركوك جامعة383.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةاحيائيمحمد حسين اوميد سجاد7409182041135014
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الزراعة كلية/كركوك جامعة382.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةاحيائيمصطفى محمد كريم ولدان7410202042124113

الزراعة كلية/كركوك جامعة380.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةاحيائيجراخ علي محمد فرمان اسماعيل7411202041307005

الزراعة كلية/كركوك جامعة380.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيسمين محمد عامر سراج7412182042244033

الزراعة كلية/كركوك جامعة379.0كردية دراسة للبنات زوزان ثانويةاحيائيخورشيد شاهويز نشأت إزين7413202042350001

الزراعة كلية/كركوك جامعة378.0المختلطة العرفان ثانويةاحيائيمحمد خليل سعدون عقيل7414212041352012

الزراعة كلية/كركوك جامعة378.0للبنات افندي رضا جالل ثانويةاحيائيعثمان طه محسن انجي7415202042119011

الزراعة كلية/كركوك جامعة378.0للبنات عشتار ثانويةاحيائيبيا اوراها سالم مريم7416202042142008

الزراعة كلية/كركوك جامعة378.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةاحيائيعبدل كل سيد كريم بالل7417202041299013

الزراعة كلية/كركوك جامعة375.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيفتاح فاتح صباح زريان7418202042334123

الزراعة كلية/كركوك جامعة374.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيحسين رشيد هللا عبد فاطمه7419202042382079

الزراعة كلية/كركوك جامعة371.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيتوفيق حسين ابراهيم الله هه7420202042382105

الزراعة كلية/كركوك جامعة371.0للبنات الواسطي اعداديةاحيائيمحمد عبد محمد ساره7421202042102036

الزراعة كلية/كركوك جامعة370.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيالكريم عبد طه حسين احمد7422202041304014

الزراعة كلية/كركوك جامعة369.0المختلطة االسكندرونة ثانويةاحيائيسليمان صالح مظهر سليمان7423202041200007

الزراعة كلية/كركوك جامعة368.0تركماني-  للبنات المسائية المسرة ثانويةاحيائيجالل هاشم قاسم حنين7424202042396004

الزراعة كلية/كركوك جامعة368.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائياحمد اكرم اركان احمد7425202041390011

الزراعة كلية/كركوك جامعة367.0كردية دراسة المختلطة ئاسو ثانويةاحيائياحمد خالد وريا شاالو7426202041370006

الزراعة كلية/كركوك جامعة364.0للبنات كول قونجه اعداديةاحيائيمحمد صالح حمزه زهراء7427202042148010

الزراعة كلية/كركوك جامعة364.0للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائياغا محمد صباح عباس7428202041010007

الزراعة كلية/كركوك جامعة364.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيحميد رشيد مجيد دلوفان7429202041377069

الزراعة كلية/كركوك جامعة363.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيمحمود عزيز روكان اسراء7430202042114003

الزراعة كلية/كركوك جامعة363.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيخورشيد علي محمد جهاد ابراهيم7431202041390003

الزراعة كلية/كركوك جامعة362.0المختلطة المنزلة اعداديةاحيائيعلي احمد شهاب احمد7432202041209002

الزراعة كلية/كركوك جامعة361.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيولي ناظم عصام لبنى7433202042282214

الزراعة كلية/كركوك جامعة361.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيهللا عبد علي حسن دالل7434202042282085

الزراعة كلية/كركوك جامعة361.0للبنين جلوالء اعداديةاحيائيخلف منصور عماد محمد7435212041009225

الزراعة كلية/كركوك جامعة360.0للبنين الوجيهية اعداديةاحيائيفرحان ياس طالل همام7436212041030097

الزراعة كلية/كركوك جامعة360.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيرمضان فاضل سمير يوسف7437202041030160

الزراعة كلية/كركوك جامعة477.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةتطبيقيرحيم نامق سليمان ايوب7438202051314011

الزراعة كلية/كركوك جامعة465.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيابراهيم علوان يونس مصطفى7439201951261044

الزراعة كلية/كركوك جامعة371.0للبنين الحكمة اعداديةتطبيقيمحمود محمد عامر أمير7440202051004005
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الزراعة كلية/كركوك جامعة368.0للبنين بكلر اتا ثانويةتطبيقياحمد يونس محمد يحيى7441202051008026

الزراعة كلية/كركوك جامعة365.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيهللا عبد علي مظفر اسماعيل7442202051259028

الزراعة كلية/كركوك جامعة362.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيمعروف عثمان الكريم عبد زينو7443202052340025

الزراعة كلية/كركوك جامعة362.0للبنين الوثبة ثانويةتطبيقيرضا رستم سامان احمد7444202051013003

الزراعة كلية/كركوك جامعة362.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةتطبيقيرحيم عمر احمد خليل7445202051311007

الزراعة كلية/كركوك جامعة361.0للبنات الصفوة ثانويةتطبيقيابراهيم احمد علي نورا7446202052125018

الزراعة كلية/كركوك جامعة361.0للبنات اليقظة ثانويةتطبيقيمحمد قاسم سعيد ساهره7447202052134031

الزراعة كلية/كركوك جامعة360.0للبنات يولو ايبك ثانويةتطبيقيالعابدين زين صالح محمد فاطمه7448202052175026

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة409.0للبنين بكلر اتا ثانويةاحيائيجاسم عيسى صالح محمود7449202041008020

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة403.0الخارجيوناحيائيحسن محسن عادل مصطفى7450202041400056

الحويجة/الزراعة كلية/كركوك جامعة367.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيعكلة محمد هللا عبد حسين7451202041250045

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة428.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبياحمد حسن عباس هانا7452202021377114

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة419.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةادبيالقادر عبد هللا عبد الدين نور هدى7453202022364021

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة402.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيمحمد واحد لطيف ريبين7454202021313030

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة398.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونادبيعبدالرحمن حسن نوزاد نزاد7455202021402072

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة388.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةادبيحسن هللا عبد عباس لؤي7456182021354006

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة388.0للبنين المسائية المسيب ثانويةادبيخليل ماضي مجيب احمد7457232021256011

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة387.0للبنين االسكندرونة اعداديةادبيمهدي عباس ميثم علي7458182021012029

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة387.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةادبيصابر الماس الياس ايناس7459202022333009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة386.0للبنين المربد اعداديةادبيهللا عطا رافع موصوف احمد7460192021056003

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة383.0للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيحسين خليل رضا عباس7461212021042020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة379.0للبنين االسكندرونة اعداديةادبيعسكر هادي عباس مراد7462182021012034

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة378.0للبنات جوارجرا ثانويةادبيمهدي حميد وليد تبارك7463312022031007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة377.0للبنين االسكندرونة اعداديةادبيشهاب جمعه جبار حسين7464182021012009

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة376.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيناصر حميد احمد يوسف7465202021311064

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة372.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةادبياحمد هللا فتح احمد ابراهيم7466202021085001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة443.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةاحيائيمحمد هدايت عمر جيمن7467202042337011

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة442.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةاحيائيمحمد هدايت عمر ايمان7468202042337006

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة442.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيصالح علي عثمان هللا عبد7469202041303117

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة437.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةاحيائيمحمد سعيد رزكار نور7470202042349042

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة436.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيفتاح صابر جوهر هللا عبد7471202041303115

567 من 241صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة436.0الكردية الدراسة- الخارجياتاحيائيممد امين حمه خدر ئافان7472202042403001

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة424.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيعلي خالد ياسر مصطفى7473202041262097

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة423.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيامين محمد عادل محمد7474202041377152

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة422.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيخضر درويش هيوا ايمان7475202042344057

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة422.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائييابه مند كاكه كارزان احمد7476202041377029

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة420.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائياحمد محمود طيب محمد7477202041377151

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة420.0للبنين الجهاد اعداديةاحيائيحسن ابراهيم الهادي عبد الفقار ذو7478202041003037

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة419.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةاحيائيعلي مام محمود سعود محمد7479202041314020

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة419.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيحسن عمر محمد ساره7480202042117039

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة417.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةاحيائيالدين نجم كريم كاميران سكاال7481202042340034

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة464.0للبنين الكردية للدراسة هلكوت ثانويةتطبيقيشريف احمد صابر محمد7482182051381007

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة398.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةتطبيقيالدين نور مجيد جليل ابراهيم7483202051299003

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة395.0للبنات الشروق ثانويةتطبيقيمحمد جاسم محمد ضحى7484202052149014

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة392.0للبنات الصفوة ثانويةتطبيقيتيه الرقيق بابو فاطمه7485202052125010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة387.0للبنين داقوق اعداديةتطبيقيمحمد احمد اسود وطبان7486202051017038

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة386.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيالحسن عبد عباس نصير علي7487202051259147

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة386.0للبنين الجواهري اعداديةتطبيقيصالح محمد قاسم سفيان7488202051015015

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة385.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةتطبيقيمحمد فاتح دانيال اسامه7489202051314010

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة381.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيمحمد علي شيرزاد محمد7490202051377091

واالقتصاد االدارة كلية/كركوك جامعة380.0للبنين الحكمة اعداديةتطبيقيرضا رحمان لقمان مصطفى7491202051004040

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة409.0الخارجيونادبيصالح خضر عباس فراس7492202021400233

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة397.0عربية دراسة المسائية الوردي علي ثانويةادبيصبح حمد عبد كوثر7493202022283011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة390.0للبنين الجواهري اعداديةادبيهللا عبد رميض محمد الرحيم عبد7494202021015019

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة384.0للبنين الشافعي اعداديةادبيحميد ابراهيم محمد سفيان7495172021144010

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة372.0للبنين المسائية الصقالوية ثانويةادبيسلوم عالوي حسن واثق7496192021358045

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة372.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيجاسم مطلك محمود سالم7497202021259081

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة371.0كردية-  المختلطة كلور ثانويةادبياحمد نورى الجبار عبد يوسف7498202021360011

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة371.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةادبيامين حسين عادل روشنا7499202022382039

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة370.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبييوسف محمد علي حسن7500202021259050

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة370.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيبكر علي محمد ريان7501202021259073

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة369.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةادبيعلي صالح عصام مريم7502202022352026
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة369.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيحسن امين الدين نور احمد7503202021306020

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة368.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيخورشيد عمر اراز رؤيا7504202022346022

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة368.0للبنين الشهداء ثأر ثانويةادبيبرو زكام مجيد عمران7505212021084023

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة367.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيصالح محمد احمد سيوه7506202022346040

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة366.0للبنات اليعربية ثانويةادبيحسين اسماعيل قيس اية7507202022177006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة366.0للبنين المسائية المهيري إبراهيم الشيخ ثانويةادبيمحمد عداي عادل علي7508202021267024

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة365.0للبنات الصفوة ثانويةادبيسمين ابراهيم حسين زينب7509202022125016

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة363.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةادبيالرحمن عبد اسماعيل محمود اسماعيل7510202021016005

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة363.0للبنين الجواهري اعداديةادبيصالح مصطفى عامر سرمد7511202021015013

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة363.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةادبيمهدي خضر رمضان محمد7512202021016020

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة362.0المختلطة الفاروق ثانويةادبيشهاب خلف صالح مهدي7513202021201040

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة360.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيمحمد قادر كامران ند له ئه7514202021306006

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة360.0للبنين الواسطي اعداديةادبيعلي عبد محمد ياسر7515202021079043

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة469.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيمجيد الدين شمس شيرزاد شاكول7516202042334186

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة465.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيعثمان الدين عز الدين نجم االء7517202042344036

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة457.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائينحو اسماعيل احمد منتظر7518212041033115

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة455.0للبنات حطين ثانويةاحيائيكريم مجيد حميد زينب7519202042133039

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة448.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيمحمد حسين محمد ليلى7520202042382087

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة447.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيامين خورشيد خليل زينب7521202042334134

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة440.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةاحيائيرسول ستار ناصح ابراهيم7522202041299004

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة438.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةاحيائيعزيز محمد عزيز سيما7523202042341058

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة434.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةاحيائيمصطفى احمد شهاب دانيال7524202041305015

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة431.0للبنين  الرواد اعداديهاحيائيمحمد فيصل حاجم محمد7525202041022104

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة430.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيحمادي سلطان الخالق عبد هللا عبد7526202041259157

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة424.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيزالو حسين صديق شكران7527202042154053

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة423.0للنازحات للبنات النصر ثانويةاحيائيسليمان محمود جمعه منار7528202042168037

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة402.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيحميد خلف اركان يوسف7529202051259267

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة389.0للبنين التأميم صدى اعداديةتطبيقيمحمود خلف نشأة حسين7530212051033009

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة387.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيبرجد رشيد قحطان رؤيا7531202052139022

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة386.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيكريم العزيز عبد دلير طه7532202051312053

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة386.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيعلي حسن عواد محمد7533202051011033
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الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة384.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيرشيد حميد نجدت زينب7534202052139028

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة380.0للبنين الجواهري اعداديةتطبيقيجدوع محمد ياسين كامل7535202051015036

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة380.0للبنين الوثبة ثانويةتطبيقيعباس علي نايف عدنان7536202051013047

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة379.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيالحميد عبد فريدون عماد احمد7537202051259016

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة378.0للبنات الحويجة اعداديةتطبيقيعكله صالح نبهان استبرق7538202052147002

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة378.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقياحمد جليل نومان هشام7539202051259252

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة376.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيمحمد رشيد محمد الدين نور محمد7540202051304094

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة376.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيخلف زيد خلف صديق7541202051259086

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة375.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةتطبيقيدحام محي محمد تبارك7542202052160003

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة374.0للبنات اليقظة ثانويةتطبيقيجوهان زبار السالم عبد رسل7543202052134021

الحويجة/التربية كلية/كركوك جامعة372.0للبنين الجزائر اعداديةتطبيقيجاسم حموده عبداالمير علي7544222051042049

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة509.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيعمر الصمد عبد جوهر احمد7545202041304013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة504.0الخارجيوناحيائيصالح محمد علي هريم7546202041400059

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة496.0كردية دراسة للبنات زوزان ثانويةاحيائيفتاح غفور مسعود ساره7547202042350006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة490.0للنازحات باغداكول ثانويةاحيائيتقي هادي اكرام زينب7548202042162011

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةاحيائيطيب عثمان اسماعيل ايمان7549202042349009

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة488.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائيرشيد محمود محمد حكيم7550202041048052

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيهللا عبد نجم هللا عبد عمر7551202041250113

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة486.0للبنات النزاهة ثانويةاحيائيمحمد كاظم صفاء هبه7552202042130034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةاحيائياحمد سعيد احمد زينب7553202042395034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة484.0للبنين الرفاعي ثانويةاحيائيعبد شاكر حامد مصطفى7554322041004054

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائيعزيز محمود نجاة شازين7555202042331127

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة471.0للبنين التأميم صدى اعداديةتطبيقيمحمد خلف شكر حسين7556212051033006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة464.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيكريم صالح اسماعيل مصطفى7557202051259226

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة462.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةتطبيقيسمايل رشيد شيرزاد محمد7558202051314034

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة450.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيرضا حمه الكريم عبد محمد سيوان7559202051377051

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة439.0للبنين االهلية التفوق ثانويةتطبيقيخطاب الغفور عبد أحمد أيوب7560202051094001

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة437.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيزيدان علي زيدان محمد7561202051261041

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة437.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيصالح حمه بكر حسن م رهه به7562202051303013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة432.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةتطبيقيعلي سليمان حسن سوما7563202052382037

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة430.0للبنات الشروق ثانويةتطبيقيمحمود حمد فرج ايه7564202052149008
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الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة424.0للبنين الكردية للدراسة هلكوت ثانويةتطبيقيرمضان عباس سردار علي7565182051381006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة422.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقيحسين محمد رامي ايمان7566202052282013

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة420.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقيسلمان ذياب زياد ذياب7567202051003031

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة419.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقيجاسم خليل غانم حمادة7568202051003028

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة418.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةتطبيقيصالح محمد فؤاد سارا7569202052331025

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة414.0للبنات البنين ام ثانويةتطبيقيمحمود ظاهر فرحان جنان7570202052154006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة409.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةتطبيقيبهرام محمد ناصح سوران7571202051314019

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة408.0للبنات الجمهورية ثانويةتطبيقيمحمد هادي مهدي روزين7572202052132006

الصرفة للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة405.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيحمد محمد عامر يوسف7573202051259269

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة480.0للبنين تازة اعداديةادبيحسن رشيد عاصم يوسف7574202021018017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة430.0للبنين يايجي اعداديةادبيحافظ قادر كاظم منذر7575202021203034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة430.0للبنات الشعبانية االنتفاضة اعداديةادبيحسين احمد شهاب دنيا7576202022124010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة428.0للبنات الصفوة ثانويةادبيصالح فقي مصطفى نعمان اسراء7577202022125003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة423.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيدارا كامل عامر كاظم7578202021313047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة421.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيرحيم محمد ياسين سارا7579202022346028

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة421.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيرمضان محمد نجاة هوكر7580202021313074

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة420.0للبنات الحويجة اعداديةادبيهللا عبد حسين هللا خير اقبال7581202022147002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة419.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةادبيمحمد ناصح حويز تارا7582202022333013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة417.0للبنات الهدى اعداديةادبيالرحمن عبد فاضل ادم مريم7583202022117039

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة417.0للبنات الكردية للدراسة خانزاد ثانويةادبياحمد خالد سيروان سنكين7584182022384006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة417.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةادبيشريف محمد جبار بيالن7585202022364005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة415.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيكريم الدين صدر كاوه صفاء7586202021306047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة414.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيعلي حسن جاالك يونس7587202021311065

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة413.0المختلطة المسائية النسور ثانويةادبيمحمد ناصر شيحان فارس7588202021257030

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة413.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيصديق رفيق ساالر احمد7589202021377008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة412.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةادبيتوفيق هللا عبد بكر رابعه7590202022331013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة411.0الخارجيونادبيمحمد علي محمود محمد7591202021400275

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة410.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبياحمد محمود حمد محمد7592202021311046

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة409.0الخارجيونادبيعلي حسين محمد كامل7593202021400246

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة409.0للبنات كونل ثانويةادبيرشيد الدين نجم نامق شيالن7594202022113038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة409.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيعبدل رؤوف احمد محمد7595202021306065
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة408.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيهللا فيض اسعد نهاد علي7596202021301013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة408.0كردية-  المختلطة كلور ثانويةادبيحسين ياسين تحسين ر سيفه7597202021360005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة406.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيعلي محمد ناصح غفور مهند7598202021301020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة405.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةادبيرستم القادر عبد رعد االء7599202022342004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة404.0كردية دراسة للبنات باخان ثانويةادبيسعيد مجيد عدنان شيماء7600202022354034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة402.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةادبيحسن حسيب هللا عبد شيني7601202022352017

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة402.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةادبيجالل زائر سالم اسماء7602202022342003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة401.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيصديق شفيق رحيم محمد7603202021377086

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة401.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيخلف علي حسين حمزة7604202021259056

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة401.0الخارجيونادبيصالح جادهللا حمد فندي7605202021400238

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة400.0كردية دراسة للبنين غار فته هة ثانويةادبيسعيد عزيز صالح الرحمن عبد7606202021310008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة398.0كردية دراسة المختلطة الطالباني رضا الشيخ ثانويةادبيابراهيم مولود فرهاد فرمان7607202021369012

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة398.0للبنين حزيران 1 اعداديةادبيمهدي محمد غازي محمد7608202021077047

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة396.0المختلطة الفاروق ثانويةادبيعلي عليوي مسعود هللا عبد7609202021201021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة395.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةادبيطه ابراهيم علي شوخان7610202022331023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة395.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةادبيهللا عبد نجم علي قنبر7611182021354005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة395.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةادبيشخناب نغيمش فاضل علي7612222021305044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة394.0كردية دراسة المختلطة الطالباني رضا الشيخ ثانويةادبيكاكل جالل صباح وسام7613202021369023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة393.0كردية دراسة المختلطة الطالباني رضا الشيخ ثانويةادبيتوفيق رشيد موفق نبز7614202021369020

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة392.0المختلطة الفاروق ثانويةادبيحسين علي ثامر ايه7615202022201002

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة392.0للبنين حزيران 1 اعداديةادبيعلي هادي احمد الهادي عبد7616202021077027

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة392.0للبنات القورية ثانويةادبيالحميد عبد بايز الحميد عبد مريم7617202022110035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة390.0كردية دراسة المختلطة الطالباني رضا الشيخ ثانويةادبيحسن علي لقمان مؤمن7618202021369014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة389.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةادبيحسن حسين عادل زريان7619202022382040

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة389.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةادبيهللا عبد خليل مؤيد سوزان7620202022395016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة388.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةادبيمحمد عمر علي حسين7621202021316010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة388.0للبنات شفق ثانويةادبيتقي محمد علي محمد العابدين زين حنان7622202022145006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة388.0الخارجيونادبيكريم مجيد حميد احمد7623202021400015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة387.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيمحمد رمضان كامران شاد7624202021377062

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة387.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيهللا عبد حيدر ادريس عمار7625202021313044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة386.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيحسين صابر نوزاد ديالن7626202021311022
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة386.0للبنين االوس ثانويةادبيعلي خضر احمد الدين سيف7627202021055007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة386.0للبنات همسة ثانويةادبيكريم  حمة احمد هيثم اية7628202022157004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة386.0كردية دراسة للبنات شنه  ثانويةادبيامين محمد احمد جمال االء7629202022352003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة385.0للبنات الصفوة ثانويةادبيخلف سلمان علي اماني7630202022125007

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة385.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيحسين احمد فؤاد هللا عبد7631202021311035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة384.0للبنات كول قونجه اعداديةادبياحمد جبار رائد مريم7632202022148034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة384.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةادبيزينل حيدر زينل محمود7633202021085064

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة383.0للبنات غرناطة ثانويةادبياسماعيل ابراهيم ناظم نور7634202022100034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة383.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيسرحان علي صالح معن7635202021259244

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة381.0للبنات شفق ثانويةادبيمحمد جمعة بهرام هدى7636202022145025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة381.0الخارجيونادبيمحمد علي طالل اسامه7637202021400038

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة380.0للبنين المغيرة ثانويةادبيمحمود عبد ناجي محمد7638212021051029

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة380.0كردية دراسة المختلطة الطالباني رضا الشيخ ثانويةادبيابراهيم عباس عمر محمد7639202021369016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة379.0للبنين خليل الشهيد اعداديةادبيشهاب محمد صباح ازهر7640212021022005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة379.0للبنين العباد ثانويةادبيغائب عادل فيصل محمد7641202021076025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة379.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيذياب جمعه سلمان سجاد7642212021278048

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة379.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةادبيصالح نايف فائق سكاال7643202022340023

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة379.0للبنات تماضر اعداديةادبيناصر حسين علي جنان7644212022091016

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة378.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةادبيالدين محي امين لطيف هيرو7645202022330025

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة378.0الخارجياتادبيخان ماما قلي حسين احمد ساره7646212022401044

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة378.0للبنين يايجي اعداديةادبيعباس صالح احمد حسين7647202021203009

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة378.0للبنات سروة ثانويةادبيعباس فاضل عيسى زينب7648202022152010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة377.0للبنات طوز اعداديةادبيخورشيد محمد طلعت مالك7649182022181037

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة377.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةادبيخورشيد فريق رمضان الوند7650202021307004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة376.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيمجيد صالح نوزاد ايمان7651202022346013

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة376.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيغفور سليمان حسين زوان7652202022346024

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة376.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةادبيالحميد عبد بايز فرهاد روزان7653202022282057

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة375.0للبنات اليمامة ثانويةادبيالستار عبد هشام اثير ضحى7654202022108014

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة375.0للبنين المغيرة ثانويةادبيصالح خلف صالح عمر7655212021051022

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة375.0للبنات سروة ثانويةادبيعلي محسن اسعد ايالف7656202022152004

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة374.0للبنين المتنبي اعداديةادبيصديق احمد محمود محمد7657202021081045
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االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة373.0للبنات الحجرات اعداديةادبيمجيد مرشد جمعه هاله7658212022109035

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة373.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةادبيطيب محمد الحميد عبد دلشاد أحسان7659202021300001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة373.0المختلطة الفتوة اعداديةادبيشحاذة هللا عبد فرج هللا عبد7660312021001021

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة373.0للبنين المسائية حذيفة ثانويةادبيعلي ابراهيم حسين ابراهيم7661202021251001

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة373.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيجبار طاهر احمد محمد7662202021377079

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة372.0كردية دراسة للبنات شيرين اعداديةادبيخورشيد علي احمد وبو شه7663202022355019

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة372.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيحسن رؤوف محمد مصطفى7664202021009086

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة372.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةادبيعثمان محمد فرحان نارين7665202022362006

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة372.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيالوهاب عبد محمد علي احمد7666202021313011

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة372.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيمحمود امين هللا عبد محمود7667202021377107

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة371.0للبنات نيسان 9 ثانويةادبيصابر فاروق محمد عائشه7668202022101015

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة371.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيحسن زينل قادر يوسف7669202021391026

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة476.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةاحيائينادر شريف محمد نجاة شبين كه7670202042363010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة472.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيدارا كامل جامل مهبات7671202042382092

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة397.0للبنين الكردية للدراسة هلكوت ثانويةتطبيقيجوهر احمد طارق محمد7672182051381008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة396.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةتطبيقيمحمود مصطفى سامي سازان7673202052382034

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة396.0للبنين العوض محمد الشهيد اعداديةتطبيقيخلف محمد طلب احمد7674182051099003

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة395.0للبنات منوليا اعداديةتطبيقيمولود صالح عمر جنه7675202052120010

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة394.0للبنين بارالق ثانويةتطبيقيكريم جالل الدين عز صاحب7676202051074008

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة393.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقياحمد محمد عباس آيه7677202052340005

االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة457.0تركماني-للبنين بارش ثانويةتطبيقيشاكر عمر قاسم مصطفى7678201951390028

االنكليزية اللغة قسم/االنسانية للعلوم التربية كلية/كركوك جامعة535.0للبنين المسائية الرباط ثانويةاحيائيصالح مولود احمد مها7679202042253006

اآلداب كلية/كركوك جامعة374.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةادبيرستم كرم ولي نده خه7680202022341012

اآلداب كلية/كركوك جامعة369.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيطاهر فيزه اسماعيل جنيد7681202021306031

اآلداب كلية/كركوك جامعة369.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةادبيمجيد الدين فخر صبري زهره7682182022383024

اآلداب كلية/كركوك جامعة368.0كردية دراسة للبنات شيرين اعداديةادبيمحمد توفيق رفيق فين ئه7683202022355002

اآلداب كلية/كركوك جامعة366.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةادبيحسن رستم سليم افين7684202022330003

اآلداب كلية/كركوك جامعة366.0للبنين المسائية يايجي ثانويةادبيمحمد عمر ابراهيم حسن7685202021268005

اآلداب كلية/كركوك جامعة364.0للبنات المسائية النه ثانويةادبياحمد علي صباح ايمان7686202022383004

اآلداب كلية/كركوك جامعة364.0للبنات دجلة ثانويةادبيخضر جمال محمد أيالف7687202022109001

اآلداب كلية/كركوك جامعة364.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيفرج علي سامان احمد7688202021306013
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اآلداب كلية/كركوك جامعة363.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيغريب الدين محي شيرزاد محمد7689202021311049

اآلداب كلية/كركوك جامعة362.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيسعيد عباس برهان داروان7690202021301008

اآلداب كلية/كركوك جامعة362.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيمجيد ولي محمد هللا عبد7691202021311036

اآلداب كلية/كركوك جامعة362.0للبنين المسائية الصقر ثانويةادبيعبد احمد الوهاب عبد محمد7692102021208030

اآلداب كلية/كركوك جامعة362.0للبنين حديثة اعداديةادبيعبيد القهار عبد نبيل محمد7693192021019032

اآلداب كلية/كركوك جامعة361.0للبنات صو أقار ثانويةادبيبهجت الكريم عبد أسامة ضحى7694202022393010

اآلداب كلية/كركوك جامعة361.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيقادر خضر مصطفى السالم عبد7695202021391006

اآلداب كلية/كركوك جامعة360.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةادبيرمضان هللا عبد هللا سعد نرمين7696202022333034

اآلداب كلية/كركوك جامعة430.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيشريف هللا عبد قاسم هاجر7697202042282275

اآلداب كلية/كركوك جامعة387.0للبنين العرفان ثانويةتطبيقيصادق واحد أحمد محمود7698202051057035

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة507.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةادبيعصاف محمد أزاد هيلين7699202022362009

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة483.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيرشيد حسيب الدين فخر علي7700202021311037

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة470.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةادبيجوهر احمد خليل مريم7701202022333032

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة466.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةادبيصالح جبار وليد شهله7702202022342027

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة460.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيخورشيد رشيد ناظم ئاالن7703202021313001

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة453.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةادبيكريم عثمان اردشير ساكار7704202022344013

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة446.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةادبيرحم وهيب شهد احمد7705222021086005

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة445.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةادبيالدين نجم الدين عز هللا فيض الفين7706202022344026

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة440.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيمحمد القادر عبد الخالق عبد تانيا7707202022346015

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة438.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةادبيكريم حمه صمد سوما7708202022362003

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة438.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةادبيكريم حمه صمد دلنيا7709202022362002

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة435.0كردية دراسة- للبنات استيره ثانويةادبيفرج محمد قادر نور7710202022335046

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة432.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونادبيمحمد جوهر لقمان خضر7711202021402019

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة432.0للبنين القرطبي اعداديةادبيحسين جدوع عوني حيدر7712212021054017

االنكليزية اللغة قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة431.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةادبيشامار صالح محمد ئارام نامو7713202022342039

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة367.0الكردية الدراسة- الخارجياتادبيخورشيد كاكه سعد ورده7714202022403024

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة450.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيحسين سعيد محمد حسن هبه7715202042118163

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة377.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيفريق نامق بهجت مريم7716202052139048

االطفال رياض قسم/األساسية التربية كلية/كركوك جامعة375.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةتطبيقياحمد امين ناظم زيتونه7717202052349009

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة506.0للبنين العمارة اعداديةتطبيقيحسين سالم خالد مؤمل7718282051006109

المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة502.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيحري سلمان جواد سجاد7719282051012036
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المدني قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة480.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمالح محسن حمود حيدر7720282051151254

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة490.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيعليوي خماس عبود مصطفى7721282051002117

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة467.0للبنين الجهاد ثانويةتطبيقيقاسم كرم الحكيم عبد حسنين7722282051032012

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة465.0للبنين المسائية الدواية اعداديةتطبيقيقاسم نجم منخي سجاد7723222051313023

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة464.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةتطبيقيحمود كاظم جهاد باقر7724222051040007

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة460.0للبنات الكرامة اعداديةتطبيقيحسن مطر حسين البنين ام7725222052151001

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة460.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيعباس كاظم علي حسين7726162051085014

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة536.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيمكلف عبد سعدون نبيل7727281951012103

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة458.0للبنين الطالئع اعداديةتطبيقيعلي فرحان علي منتظر7728162051012079

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة574.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيحسوب غثيث رسول مصطفى7729262041202107

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة545.0الخارجياتاحيائيعطيه عنيد هنداز حنين7730262042401013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة514.0للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيفرحان ناصر صادق دعاء7731222042394023

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة481.0للبنين جصان اعداديةتطبيقيهاشم كطوف مهدي صالح7732262051036013

الميكانيك قسم/الهندسة كلية/واسط جامعة470.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيكلخان حسن سوادي علي7733282051151470

العلوم كلية/واسط جامعة576.2المتميزين ثانويةاحيائيعلي محمد عزيز طالب عقيل7734282041026022

العلوم كلية/واسط جامعة555.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيداغر حسين محمد الكوثر7735262042097011

العلوم كلية/واسط جامعة554.0الخارجيوناحيائيحويس كريم علي مرتضى7736262041400061

العلوم كلية/واسط جامعة537.0للبنين الكوت اعداديةاحيائيالحسين عبد منصور هللا عبد سجاد7737262041001081

العلوم كلية/واسط جامعة529.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيحسين سعيد كاظم زيد7738282041151120

العلوم كلية/واسط جامعة528.0للبنات اليسر اعداديةاحيائيحجي خليفه سلمان تبارك7739262042109026

العلوم كلية/واسط جامعة512.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيجودة جواد محمد باسم محمد7740282051012073

العلوم كلية/واسط جامعة484.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيعتيبي جباري عباس فاطمه7741262052097042

العلوم كلية/واسط جامعة464.0للبنين الميمون اعداديةتطبيقيهللا عبد كامل رحمان علي7742262051033041

العلوم كلية/واسط جامعة458.0للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيعناد غوجه حامد كرار7743282051044068

العلوم كلية/واسط جامعة452.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيمحيبس عذيب فانوس ضياء7744282051009039

العلوم كلية/واسط جامعة449.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيفرمان محمد جاسم علي7745262051027032

العلوم كلية/واسط جامعة440.0للبنين العزيزية اعداديةتطبيقيمناحي الصاحب عبد احمد مرتضى7746262051014054

العلوم كلية/واسط جامعة429.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقينايف عبيد خميس منتظر7747222051300224

العلوم كلية/واسط جامعة428.0المختلطة الصفا ثانويةتطبيقيضاحي صالح هاشم وسام7748282051105015

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة469.0للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيحمود جبار عقيل رقية7749262042103018

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة464.0للبنين الميمون اعداديةاحيائيمحمد سلمان االمير عبد محمد7750262041033112
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المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة458.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيهداب شمال نجاح عباس7751262041202059

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة449.0المختلطة الطف ثانويةاحيائيشعالن حامد اكرم فاطمه7752232042177039

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة448.6للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيظاهر محمد عالء امين محمد7753272041005133

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة416.0للبنين جصان اعداديةتطبيقيرشيد عجيد علي الحسن أبو7754262051036001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/واسط جامعة398.0للبنين جصان اعداديةتطبيقيخلف زاير ضامن علي7755262051036016

القانون كلية/واسط جامعة466.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةادبيعطيه جواد كاظم بتول7756262022251004

القانون كلية/واسط جامعة401.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيرستم محمود محمد ساره7757262052097031

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة431.0للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيعلي محمد الحسين عبد اديان7758262042102010

الحي/البيطري الطب كلية/واسط جامعة430.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيعمران عبد عهد اساور7759232042124005

الزراعة كلية/واسط جامعة430.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيكريم فاخر طالب بنين7760262042132038

الزراعة كلية/واسط جامعة394.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيكاظم جبار حسين علي7761262041005073

الزراعة كلية/واسط جامعة394.0للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيعيدان شراد كريم فاطمه7762262042092069

الزراعة كلية/واسط جامعة394.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيزابي هالل نوري رسل7763262042087044

الزراعة كلية/واسط جامعة380.0للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيعلي كاظم جواد نجوى7764262042103056

الزراعة كلية/واسط جامعة379.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيجاسم محمد سلمان هاجر7765262042086179

الزراعة كلية/واسط جامعة376.0للبنات النور اعداديةاحيائيجبر عبد علي تبارك7766262042119017

الزراعة كلية/واسط جامعة376.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيالمي فاضل موازي هدى7767262042096175

الزراعة كلية/واسط جامعة375.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةاحيائيسنيد صكبان الهادي عبد زهراء7768262042076014

الزراعة كلية/واسط جامعة375.0للبنين القيثارة اعداديةاحيائيدايخ سامي وليد خالد7769222041051036

الزراعة كلية/واسط جامعة374.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيمطرود هاتف سالم ايمان7770262042250032

الزراعة كلية/واسط جامعة374.0للبنات الدبوني ثانويةاحيائيحسين حميان حسين زينب7771262042098021

الزراعة كلية/واسط جامعة374.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةاحيائيحافظ الواحد عبد محمد فاطمه7772262042108087

الزراعة كلية/واسط جامعة373.0للبنات االهلية االوائل اعداديةاحيائيمحمد علي حيدر زهراء7773262042080072

الزراعة كلية/واسط جامعة371.0الخارجياتاحيائيعلي الكريم عبد جميل زهراء7774262042401026

الزراعة كلية/واسط جامعة371.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيحاتم علوان كريم زهراء7775262042250114

الزراعة كلية/واسط جامعة369.0للبنات النطاقين ذات اعداديةاحيائيفليح عباس صباح رقيه7776262042102043

الزراعة كلية/واسط جامعة368.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيكزار مهدي صالح ايات7777262042250255

الزراعة كلية/واسط جامعة367.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيزعيل محيبس حسن الهدى نور7778262042086170

الزراعة كلية/واسط جامعة366.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيعبد حسين عادل اسراء7779262042090002

الزراعة كلية/واسط جامعة364.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيسلمان نعيس مكي زهراء7780262042089051

الزراعة كلية/واسط جامعة364.0للبنين االهلية االوائل اعداديةاحيائيثجيل فنجان عبيد علي7781262041048081
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الزراعة كلية/واسط جامعة364.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيدريغ صابر حسين علي7782262041209122

الزراعة كلية/واسط جامعة362.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةاحيائيجبار شامخ محسن مصطفى7783262041205102

الزراعة كلية/واسط جامعة361.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيناصر هادي رحيم رسل7784262042086056

الزراعة كلية/واسط جامعة361.0للبنات الحي اعداديةاحيائيمحمد سامح بشار زهراء7785262042107064

الزراعة كلية/واسط جامعة397.0للبنين خفاجة ابن ثانويةتطبيقيجيثوم حميد بشار حسين7786262051159002

الزراعة كلية/واسط جامعة383.0للبنات الغدير اعداديةتطبيقيناصر هادي رحيم نبأ7787262052086045

الزراعة كلية/واسط جامعة369.0للبنات الوفاء اعداديةتطبيقيحمد حمود ثاني زمن7788222052172014

الزراعة كلية/واسط جامعة369.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهتطبيقيسعدون دبس صالح جنان7789262052084004

الزراعة كلية/واسط جامعة368.0للبنين خفاجة ابن ثانويةتطبيقيحوني يعقوب يوسف زكريا7790262051159004

الزراعة كلية/واسط جامعة368.0للبنات اليسر اعداديةتطبيقيعويد عباس حيدر أيات7791262052109003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة449.0للبنات الخوارزمي اعداديةادبيمحمد مصلح بشير نرجس7792262022111061

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة443.0للبنات المركزية ثانويةادبيصباح علي عبد صالح حوراء7793262022105004

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة433.0للبنات المركزية ثانويةادبيجمعه حسن ناظم بنين7794262022105003

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة430.0للبنين المثنى اعداديةادبيهلوس كاظم رائد باقر محمد7795262021005066

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة409.0للبنين الشرقي علي ثانويةادبيسعيد الحسين عبد عادل عيسى7796282021010041

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة408.0للبنات النطاقين ذات اعداديةادبيرشيد محمود حسين فاطمه7797262022102024

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة408.0للبنات االهلية المستقبل ورود ثانويةادبيشويش صالل صبار طيبه7798262022139012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة437.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيوثيج جداح عباس فاطمه7799262042087111

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة429.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيرضيم شافي سلمان اماني7800262042088013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة429.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيغانم جياد جبار مريم7801262042090054

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة423.0للبنات الحي اعداديةاحيائيبجاي محيسن احمد نور7802262042107145

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة419.0للبنات الوالية عطر اعداديةاحيائيالرضا عبد محمد جاسم مريم7803262042117053

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة419.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيمحمد عذيب عباس ساره7804262042082013

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة418.0للبنين سعد شيخ اعداديةاحيائيضيدان حبيب ابراهيم مرتضى7805262041017089

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة414.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيخليف هللا خير الرضا عبد زهراء7806262042116027

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة412.0للبنين الكوت اعداديةاحيائيهللا عبد حديد نصير محمد7807262041001190

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة412.0للبنات المجدات ثانويةاحيائيعفلوك غنام صكبان تبارك7808262042136012

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة410.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيرسن رحمه ماجد نور7809262042250327

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة408.0للبنات االهلية االميرات ثانويةاحيائيرحمن عدنان فراس تبارك7810262042143031

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة403.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيرويضي طعيمه كريم زهراء7811262042086085

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة400.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةاحيائيحاصل محمد احمد علي7812262041205054
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واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة398.0للبنات النور اعداديةاحيائيمحسن ساهي حامد نبأ7813262042119096

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة397.0للبنات الحي اعداديةاحيائيناجي سوادي حيدر اسراء7814262042107014

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة396.0للبنات اليسر اعداديةاحيائيقاسم عالوي حسين يقين7815262042109116

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة396.0للبنات المودة اعداديةاحيائيكاظم لعيبي علي غدير7816262042078054

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة395.0للبنات جصان ثانويةاحيائيكعيد محمود رحمان فاطمه7817262042071023

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة409.0للبنين الشرقي علي ثانويةتطبيقيكنيهر محسن صبيح حسين7818282051010006

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة388.0للبنين العزة اعداديةتطبيقيمهذل كريم جاسم حسنين7819262051007011

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة380.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيمشعان فرحان علي سجاد7820262051209142

واالقتصاد االدارة كلية/واسط جامعة377.0للبنين الزبيدية اعداديةتطبيقيحسن فليح محمد حسين7821262051011017

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة524.0للبنات االحرار اعداديةاحيائيجالب باسم وليد فاطمه7822262042106093

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة501.0للبنات الحي اعداديةاحيائيمشوط محسن صبر أيمان7823262042107008

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة496.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيعتوي عويد فرج رباب7824222042172053

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة481.0للبنات المجدات ثانويةاحيائيمحمود الحسين عبد علي رقيه7825262042136019

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة469.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيحشيش االمير عبد علي مرتضى7826262041005125

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة469.0للبنات الفجر اعداديةاحيائيغليم شليه فرحان رباب7827222042132026

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة466.0للبنات تبارك ثانويةاحيائيمحمد ثجيل عوده سجا7828262042077016

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة463.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيمجيد السادة عبد قاسم سجاد7829242041008055

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة459.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيعنين ياذوع يوسف مريم7830262042250198

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة455.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيشوندي تركي محمد زينب7831262042132138

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة454.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيحسن جهف قاسم حسين7832262041209263

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة483.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيسابط داشور الرضا عبد محمد7833262051209080

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة440.0للبنين الحمزة اعداديةتطبيقيحميدي تركي سعيد سجاد7834262051003020

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة436.0للبنين  الفجر اعداديةتطبيقيبرع سلمان رحم عباس7835222051031030

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة414.0للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةتطبيقيخضير الكريم عبد راسم محمد7836162051094058

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة414.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيعطوان انتيش خضر حسن7837162051038023

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة409.0للبنين  الفجر اعداديةتطبيقيرباط مكطوف الحسين عبد ضياء7838222051031029

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة408.0للبنين حارثة بن زيد اعداديةتطبيقيمعارج خوير عاصي علي7839162051069081

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة407.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيبغدادي راضي فائق مهند7840222051302132

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة406.0الخارجيونتطبيقيمشكور بريد ضياء حسين7841292051400012

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة400.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيذفال نايف جياد نايف7842262051209103

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة400.0للبنين االصالح اعداديةتطبيقيعواد عبد مجيد مصطفى7843222051015055
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الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة399.0للبنين االميني العالمة اعداديةتطبيقيجديه عويد هاشم رضا7844222051054015

الصرفة للعلوم التربية كلية/واسط جامعة399.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيجرو عبود كاظم صباح7845272051153079

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة469.0للبنات الموفقية اعداديةادبيراشد جهاد جبار ليلى7846262022093053

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة426.0للبنات الكريمية ثانويةادبيعبد السادة عبد جبار امال7847262022128002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة408.0للبنات الكريمية ثانويةادبيمحمد صبري رحيم نبأ7848262022128022

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة407.0للبنين الفدائي اعداديةادبيكاظم جواد سامي ابراهيم7849252021013002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة405.0المختلطة سينا ابن ثانويةادبيحسين ناصر سلمان محمد7850262021166012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة403.0للبنين االحرار اعداديةادبيدويل حسن جلوب محمد7851262021018041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة397.0المختلطة الندوة دار ثانويةادبيلفته خلف ماجد موسى7852222021225047

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة396.0للبنات ميسلون اعداديةادبيايوان جاسم امير زهراء7853242022106025

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة394.0للبنات االحرار اعداديةادبيبشير جودة حسين اسراء7854262022106002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة392.0للبنات الدلفي علي محسن الدكتور ثانويةادبيعلي جراد هذال رواء7855262022123023

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة391.0للبنات المركزية ثانويةادبيجمعه صادق عباس دعاء7856262022105007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة391.0الخارجيونادبيرحمه عباس علي سجاد7857262021400035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة391.0للبنين االصالة اعداديةادبيحسين ياسر سعد منتظر7858262021035116

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة390.0المختلطة مدين بو ثانويةادبيغاوي حمد علي حسين7859262021154008

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة389.0للبنين المؤمل اعداديةادبيحمادي كاظم فرحان وعد7860232021060039

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة389.0للبنين النور شفق اعداديةادبيسهيل حميد عباس سيف7861142021061045

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة389.0للبنات المسائية الكوت ثانويةادبيخضير هادي فالح آيات7862262022250002

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة387.0للبنين القطيف اعداديةادبيمناحي جاسم محمد مؤمل7863262021041045

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة387.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيراشد محمد أكريم حسين7864262021047043

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة387.0للبنين المسائية الهالل ثانويةادبيعوض ورشن علي هاشم7865292021155024

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة384.0للبنين النورين اعداديةادبيكاظم الحسين عبد ضياء الدين سيف7866142021004030

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة384.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيفرهود عبيد جبار احمد7867262021047006

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة384.0للبنين االمامة ثانويةادبيحسن احمد خليل وسام7868212021083042

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة384.0للبنين الميمون اعداديةادبيتوله دوير علي عباس7869262021033028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة381.0للبنين المسائية الكوت اعداديةادبيكاظم حسين ساير مرتضى7870262021201151

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة381.0للبنات الغدير اعداديةادبيمبدر محمد عماد زهراء7871262022086034

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة380.0للبنين االبرار اعداديةادبيزاير علي فالح زيد7872262021016011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة380.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيسلمان حمزه عبود منتظر7873272021031223

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة379.0المختلطة كصيبة ثانويةادبيسلمان شالل حمزه رامي7874262021173028
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة378.0للبنات المودة اعداديةادبيعيدان سعدون سليمان آيه7875262022078001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة378.0للبنين العراق اعداديةادبيناصر مهدي صالح مهدي7876122021009307

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة376.0للبنين الثقلين اعداديةادبيبطوش مجهول رحيم هللا عبد7877292021009079

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة376.0للبنات المسائية الكوت ثانويةادبيسمر محمد شنين زهراء7878262022250028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة375.0للبنين قار ذي ثانويةادبيوهاب سمين احمد هللا عبد7879212021032026

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة375.0للبنين المثنى اعداديةادبيكاظم عباس الرضا عبد محمد7880262021005072

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة373.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيجبار نعيم علكم كرار7881292021016060

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة373.0للبنين بدرة اعداديةادبيعبيد نايف محمد سجاد7882262021021012

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة372.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيصفر علي محمد جاسم كرار7883262021006062

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة372.0المختلطة األعراف ثانويةادبيالحسين عبد كاظم سلمان دموع7884262022161003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة372.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيحسن مديح حامد احمد7885292021016003

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة372.0للبنين حلب اعداديةادبيزاجي دنيف سعدون سجاد7886262021013060

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة371.0للبنات المشكاة اعداديةادبيكشيش زعيبل فاضل فرح7887262022094025

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة369.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيعليوي فري الساده عبد علي7888262021017053

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة369.0للبنين االندلس اعداديةادبيهويش جاسم علي حسن7889232021042007

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة369.0للبنات النعمانية اعداديةادبيشمخي محمد رحيم غدير7890262022087041

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة369.0للبنات رشد ابن ثانويةادبيعروج سالم علي آيه7891232022099005

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة430.0للبنين الرضوان ثانويةادبيمصبح شخير كريم محمد7892291921023038

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة368.0للبنين الكرامة اعداديةادبيعكاش موسى علي حسين7893242021004028

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة367.0المختلطة العالء ابي اعداديةادبيعلوان صبار نعيم حسين7894292021109018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة367.0للبنات الدلفي علي محسن الدكتور ثانويةادبيفرج شبيب عباس ابتسام7895262022123001

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة367.0للبنين الرسول اعداديةادبيبطير فرج يوسف علي7896242021035011

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة527.0للبنين سكر قلعة اعداديةاحيائيجاسم كاظم عماد حمزه7897222041030020

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة461.0الخارجياتاحيائيفرحان عبد عالء زينب7898262042401035

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة456.0للبنات المودة اعداديةاحيائيمهدي صالح ناجي مروة7899262042078063

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة448.0الخارجيوناحيائيسلمان جهاد راشد مرتضى7900272041400074

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة447.0للبنات جصان ثانويةاحيائياحمد مهدي صالح رويده7901262042071013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة442.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيحسين ناصر حسنين حنين7902262042250071

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة438.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيسلمان داود عجيل وفاء7903222042393116

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة465.0للبنين المسائية الفجر ثانويةتطبيقيشمخي سفاح مالك زينب7904222052309009

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة415.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيجبر عباس عوده محمد7905222051311178
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االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة396.0للبنات الوفاء اعداديةتطبيقيمطر حاكم ساجد حوراء7906222052172013

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة395.0للبنين  التحرير اعداديةتطبيقيعبد صبيح جالل فراس7907262051002037

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة394.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيحسين عبيد سالم رسل7908262052097018

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة390.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيحسين محمود حسين محمود7909162051365200

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة389.0للبنات البطحاء اعداديةتطبيقيكلهام خالوي رحيم عفاف7910222052160019

االنسانية للعلوم التربية كلية/واسط جامعة388.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقيرخيص غصاب موشي كرار7911222051306098

اآلداب كلية/واسط جامعة385.0للبنين المسائية الكوت اعداديةادبيفليح ياسين رحيم علي7912262021201113

اآلداب كلية/واسط جامعة366.0للبنين الكرامة اعداديةادبيصكب نعمة جبار علي7913262021004049

اآلداب كلية/واسط جامعة365.0للبنين المثنى اعداديةادبيخضر أحزام رحيم كرار7914262021005059

اآلداب كلية/واسط جامعة365.0للبنات المشكاة اعداديةادبيحبيب بريسم عباس سميه7915262022094019

اآلداب كلية/واسط جامعة363.0للبنات االحرار اعداديةادبيمجهول نجم صباح فاطمه7916262022106016

اآلداب كلية/واسط جامعة362.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيفزع مطشر خضير ايمان7917262022100007

اآلداب كلية/واسط جامعة361.0للبنات اليسر اعداديةادبينجدي جمعه سالم زهراء7918262022109011

اآلداب كلية/واسط جامعة360.0للبنات اليسر اعداديةادبيمحمد عاشور خلف سارة7919262022109019

اآلداب كلية/واسط جامعة360.0للبنات الناصر الرحمن عبد ثانويةادبيكريم فرحان محمد اديان7920192022165002

اآلداب كلية/واسط جامعة460.0للبنين النعيم اعداديةاحيائيجفجير عبيد عطيه سيف7921262041008016

اآلداب كلية/واسط جامعة424.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيخفي حسون منصور مريم7922262042250196

اآلداب كلية/واسط جامعة410.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيظفير جياد لطيف هدى7923262042088172

اآلداب كلية/واسط جامعة399.0للبنات البتول ثانويةاحيائيباقر محمد حميد علي هاجر7924262042075067

اآلداب كلية/واسط جامعة379.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيمذخور جمون حازم حيدر7925162051121014

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة402.0للبنات الخوارزمي اعداديةادبيعلي حسين ياسر حوراء7926262022111019

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة394.0للبنات المكنون الدر ثانويةادبيهللا عبد سلمان احمد فاطمه7927262022146007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة390.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيعلي عبيد الحسن عبد نور7928262022126110

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة378.0للبنين الحكيم اعداديةادبيعبيد مطر حسن علي7929232021044017

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة378.0للبنات الحفرية اعداديةادبيحسين منصور قاسم دنيا7930262022091016

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة373.0للبنات الصدر آمنة اعداديةادبيمحمد جبر سمير نور7931142022136078

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة372.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةادبيكاظم جبر جاسم زينب7932262022135018

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة371.0للبنين الوهج اعداديهادبيعصواد نعيم باسم مرتضى7933242021051038

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة366.0للبنين البلغاء سيد اعداديةادبيطه كاظم كريم عباس7934222021055019

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة366.0للبنين الغسانية ثانويةادبياسود ابراهيم الرزاق عبد ابراهيم7935262021156001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة426.0للبنين  مريد ستار الشهيد اعداديةادبيصكر ناصر نعيم محمد7936221921086086
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العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة364.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةادبيخريبط جابر لطيف زهراء7937262022135015

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة422.0للبنات تبارك ثانويةاحيائيحمدان هاشم حمزة رقية7938262042077010

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة414.0للبنات فضة ثانويةاحيائيمشعل الزم عواد مريم7939262042095048

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة412.0المختلطة كصيبة ثانويةاحيائيشذر سلمان علي ايات7940262042173001

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة409.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيمحمد جاسم اياد حسين7941262041022033

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة407.0المختلطة العارضيات اعداديةاحيائيهللا عبد كاظم فاضل علي7942242041152037

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة407.0للبنات الدبوني ثانويةاحيائيناصر جباره حسن هاجر7943262042098044

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة402.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهاحيائيعليوي عبد اركان هبه7944262042084043

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة400.0للبنات سمية ثانويةاحيائيجبار شريف فرج بتول7945262042118006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة400.0للبنين الصباح ثانويةاحيائيعلي نايف حسون كرار7946262041162021

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة399.0للبنات الشمم ثانويةاحيائيخاجي كاظم جواد انمار7947222042198007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة399.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةاحيائيرشيد عبد صالح زهراء7948262042112008

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة394.0للبنين المنار اعداديةتطبيقيكريدي عيدان مرتضى صفا7949222052095030

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة378.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيحسن عبيس جميل مرتضى7950292051016082

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة376.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيسيالن جمعه احمد سجاد7951282051151312

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة375.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيحسين خلفه احمد امير7952232051257012

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة374.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيعبود كريم الكاظم عبد حسين7953222051021010

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة372.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةتطبيقيراضي سعد حسين علي7954222051254006

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة372.0للبنين المسائية زرارة ثانويةتطبيقيعباس مهدي الستار عبد ليث7955272051152058

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة371.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقينعمه خضر كريم كرار7956282051151591

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة371.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيكاطع حمد شهاب احمد7957222051302007

العزيزية/األساسية التربية كلية/واسط جامعة371.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيمحمد حسن فالح صادق7958222051319009

المدني قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة552.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيكبيان ابراهيم الكريم عبد احمد7959282051151045

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة534.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيبرهان ذيح كاظم علي7960282051151496

الكهرباء قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة517.0للبنات عمار ام ثانويةتطبيقيحطاب خشين كاظم زينب7961282052077022

الميكانيكية قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة535.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيداغر محمد جعفر محمد7962282041001103

الميكانيكية قسم/الهندسة كلية/ميسان جامعة532.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيعبد رحيمه هاني محمد7963282041151261

العلوم كلية/ميسان جامعة577.0للبنات االهلية العلوم قلعة ثانويةاحيائيمزعل علي محمد زهراء7964282042096005

العلوم كلية/ميسان جامعة557.0للبنات العذراء ثانويةاحيائيموزان علي سعد غدير7965282042058022

العلوم كلية/ميسان جامعة552.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيجاسم صالح حليم فاطمة7966282042055097

العلوم كلية/ميسان جامعة537.0للبنات الطيبات ثانويةاحيائيمحيبس عذيب فانوس براق7967282042097008
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العلوم كلية/ميسان جامعة525.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيحيدر حسين سالم فاطمة7968282042055100

العلوم كلية/ميسان جامعة521.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيداود حسين عالء فاطمة7969282042070050

العلوم كلية/ميسان جامعة517.6المتميزين ثانويةاحيائيحسب كوكز سعد حسين7970282041026012

العلوم كلية/ميسان جامعة514.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةاحيائيحسين فرج ناهي كرار7971282041011040

العلوم كلية/ميسان جامعة507.0للبنين االهلية النخبة ثانويةاحيائيجابر حوني حسن علي7972222041363044

العلوم كلية/ميسان جامعة506.0للبنات الغربي علي ثانويةاحيائيمنخي الساده عبد سعد تبارك7973282042065010

العلوم كلية/ميسان جامعة505.0للبنات الطيبات ثانويةاحيائينجدي جري ابو الرحمن عبد خديجة7974282042097014

العلوم كلية/ميسان جامعة556.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيداخل عبد حبيب زهراء7975282052068038

العلوم كلية/ميسان جامعة548.0المختلطة النصر ثانويةتطبيقيموزان حسين عوده فاطمه7976282052104009

العلوم كلية/ميسان جامعة490.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيخضير فزيع فاخر زهراء7977282052070036

العلوم كلية/ميسان جامعة490.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيمحيسن لذيذ كريم انفال7978282052190007

القانون كلية/ميسان جامعة438.0للبنين كميت اعداديةادبيسلمان رحم قوجان حسين7979282021015018

القانون كلية/ميسان جامعة476.0للبنات البيان اعداديةاحيائيعلك سيد كاظم تبارك7980282042078019

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة363.0للبنات الزوراء اعداديةادبيعاشور ارزوقي الوهاب عبد شمس7981282022070058

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة363.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيجبر كاظم كامل الدين سيف7982152021075058

السياسية العلوم كلية/ميسان جامعة437.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيخميط طاهر علي زهراء7983282042055060

التمريض كلية/ميسان جامعة581.0الخارجيوناحيائيياسر حسن علي باقر محمد7984282041400037

التمريض كلية/ميسان جامعة565.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيعبيس حسين عباس رقيه7985242042124070

التمريض كلية/ميسان جامعة563.0الخارجياتاحيائيعلي دليل مالك االء7986262042401002

الزراعة كلية/ميسان جامعة398.0للبنين الكبير المجر اعداديةاحيائيحميد حلو حسين علي7987282041008062

الزراعة كلية/ميسان جامعة388.0للبنين التمار ميثم اعداديةاحيائينبهان فرج حمودي االمير عبد7988282041016021

الزراعة كلية/ميسان جامعة386.0للبنات االصالة ثانويةاحيائيجاسم جبار محمد غدير7989282042051074

الزراعة كلية/ميسان جامعة374.0للبنات البيان اعداديةاحيائيعبد ناجي نشعان فاطمه7990282042078075

الزراعة كلية/ميسان جامعة368.0الخارجياتاحيائييوسف خماط جواد شهد7991282042401026

الزراعة كلية/ميسان جامعة368.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيرسن فاضل عبود احمد7992282041007002

الزراعة كلية/ميسان جامعة366.0الخارجياتاحيائيعلي عبد طه ناصر نور7993142042401173

الزراعة كلية/ميسان جامعة363.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيشنيور جاسم جبار محمد7994282041151224

الزراعة كلية/ميسان جامعة361.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيهللا فرج علي عبد جبار عادل7995152041005069

الزراعة كلية/ميسان جامعة361.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيحاجم جمعة محمد بنين7996282042069018

الزراعة كلية/ميسان جامعة388.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيراضي صبيح سمير رسول7997282051002046

الزراعة كلية/ميسان جامعة384.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيفيصل الحسين عبد سالم عطاء7998282052190095
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الزراعة كلية/ميسان جامعة375.0للبنين كميت اعداديةتطبيقيكنبر كاصد جابر سجاد7999282051015023

الزراعة كلية/ميسان جامعة372.0للبنات الكبير المجر اعداديةتطبيقيصحن زهراو رحيم اسيا8000282052062002

الزراعة كلية/ميسان جامعة372.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةتطبيقيعرين صخر مالك رسول8001282051039012

الزراعة كلية/ميسان جامعة370.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيثابت عبار سعد زهراء8002282052063033

الزراعة كلية/ميسان جامعة368.0الخارجيونتطبيقيحافظ لعيبي سلمان علي محمد8003282051400063

الزراعة كلية/ميسان جامعة367.0للبنات البيان اعداديةتطبيقيعبود فجل علي غدير8004282052078039

الزراعة كلية/ميسان جامعة365.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيوهيم حوزي رائد ايهاب8005282051001018

الزراعة كلية/ميسان جامعة364.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيطاهر ياسين سعد مصطفى8006282051151761

الزراعة كلية/ميسان جامعة364.0للبنات الفرات ثانويةتطبيقيسلمان سعد جبار زهراء8007282052060027

الزراعة كلية/ميسان جامعة364.0للبنات التحرير ثانويةتطبيقيباطولي حطاب ماجد زهراء8008282052057009

الزراعة كلية/ميسان جامعة363.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيلعيبي مونس حيدر رؤى8009282052070025

الزراعة كلية/ميسان جامعة360.0للبنين االخاء اعداديةتطبيقيهاشم مري هالل عدنان8010222051037012

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة425.0للبنات ورقة ام ثانويةادبيالحسن عبد طالب حسن هاجر8011282022091049

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة420.0للبنات النجاة ثانويةادبيمحيسن عبود حسن حوراء8012282022095018

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة414.0للبنين السالم ثانويةادبيكريم مناحي قاسم الفقار ذو8013282021005017

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة409.0للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيعلي لفتة حسن حسين8014282021021014

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة399.0للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيهللا عبد رحيمه كريم حيدر8015282021021021

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة398.0للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيكريم علي هاشم كرار8016282021021040

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة390.0للبنين اإلعتدال اعداديةادبيجودة عبد باقر جعفر8017282021017005

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة390.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةادبيعلي طعمه حكيم محمد8018282021102024

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة388.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيالزهرة عبد الرزاق عبد فرحان احمد8019282021016009

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة385.0للبنات سيناء ثانويةادبيكاطع عطية سلمان عذراء8020282022064027

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة380.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيمطرود شندوخ كامل ميثم8021162021371129

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة380.0للبنين الحضارات مهد ثانويةادبيبندر شجر غانم ابراهيم8022282021021002

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة417.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيعلوان يحيى محمد يقين8023282042069084

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة413.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيعباس الحسن عبد مزهر زهراء8024282042190066

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة413.0للبنات خولة ثانويةاحيائيمحيميد سلمان جواد تيسير8025282042083009

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة390.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيحسين االمير عبد هاتف حنين8026252042062306

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة387.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيجاسم هندول كريم حسين8027232041252061

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة386.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيسلمان شمه قاسم رباب8028262042096044

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة384.0للبنات االهلية المجتبى نور ثانويةاحيائيغريب كناص رعد سما8029262042132160
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واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة383.0للبنين العمارة اعداديةاحيائيمحسن هادي حبيب حسين8030282041006035

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة382.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيالسادة عبد محسن عماد مصطفى8031262041209221

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة381.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيجودة محسن مجيد محمد8032242041203299

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة381.0للبنين العمارة اعداديةاحيائيزركي حسين حاتم علي8033282041006089

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة413.0للبنين صالح قلعة ثانويةتطبيقيصكر شواي علي حسين8034282051014007

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة408.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيعرار امين سعد االء8035282052070004

واالقتصاد االدارة كلية/ميسان جامعة408.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيشمخي علي حيدر مهيمن8036282051151846

التربية كلية/ميسان جامعة468.0للبنات العذراء ثانويةادبيحسن محسن شاكر رسل8037282022058016

التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنين االندلس اعداديةادبيجباره الواحد عبد سالم حيدر8038282021009008

التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنين الميمونة ثانويةادبيمحمد ليلو حاتم حسين8039282021019013

التربية كلية/ميسان جامعة446.0الخارجياتادبيحمود راضي خضير امنة8040282022401003

التربية كلية/ميسان جامعة446.0للبنات الزوراء اعداديةادبيشبيب جبار صبيح اسراء8041282022070001

التربية كلية/ميسان جامعة444.0للبنات الخلد جنة ثانويةادبيماهود شنان علي شهد8042282022090041

التربية كلية/ميسان جامعة427.0للبنين التحرير اعداديةادبيبدن جبار حسن مرتضى8043282021004127

التربية كلية/ميسان جامعة427.0للبنات االرتقاء ثانويةادبيحميدي حسين جليل رؤى8044282022092027

التربية كلية/ميسان جامعة419.0المختلطة المسائية السالم ثانويةادبيجابر غاطي خضير احمد8045282021153005

التربية كلية/ميسان جامعة414.0للبنات الكبير المجر اعداديةادبيعذافه خلف حسن نور8046282022062078

التربية كلية/ميسان جامعة527.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائيعلي حسين علي محمد8047172041020101

التربية كلية/ميسان جامعة493.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيداغر عباس كريم فاطمة8048282042069056

التربية كلية/ميسان جامعة473.0للبنات النضال ثانويةاحيائيخضير نعمة كاظم دنيا8049282042050021

التربية كلية/ميسان جامعة460.0للبنات العذراء ثانويةاحيائيعلي فاخر حميد مريم8050282042058031

التربية كلية/ميسان جامعة453.0للبنين زيدون ابن اعداديةاحيائيعلي رشيد كريم علي8051282041022023

التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنين  الفجر اعداديةاحيائيرزن لزام نعيم لطيف8052222041031111

التربية كلية/ميسان جامعة443.0للبنات الخلد جنة ثانويةاحيائيعباس حسين رحيم رقية8053282042090015

التربية كلية/ميسان جامعة441.0المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيحسن لويح اسعد غدير8054242042169056

التربية كلية/ميسان جامعة486.0المختلطة هاشم بني ثانويةتطبيقيحريج محمد عباس هند8055282052106009

التربية كلية/ميسان جامعة465.0للبنين الطف صدى ثانويةتطبيقياحمد الحسن عبد موسى حسين8056282051042013

التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنين االرشاد اعداديةتطبيقيقاسم غضب كريم حسن8057282051101007

التربية كلية/ميسان جامعة464.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحيبس عداي حسين الفقار ذو8058282051151279

التربية كلية/ميسان جامعة459.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيهللا عبد فرج غانم مصطفى8059282051151771

التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيخلف صالح دفتر مصطفى8060282051151757
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التربية كلية/ميسان جامعة457.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيمحمد جاسم عباس زينب8061282052050029

التربية كلية/ميسان جامعة456.0المختلطة هاشم بني ثانويةتطبيقيبدن زياره هادي حوراء8062282052106002

التربية كلية/ميسان جامعة452.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيحسين هللا جبره محمد خديجة8063282052068027

التربية كلية/ميسان جامعة451.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيعلوان عبد كريم سيف8064282051002054

التربية كلية/ميسان جامعة451.0المختلطة هاشم بني ثانويةتطبيقيعليوي مريدي خضير سجاد8065282051106005

التربية كلية/ميسان جامعة450.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيهزاع جبر خلف سجاد8066282051011049

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة432.0للبنين المرتضى اعداديةادبيكاطع وهيب سعد سجاد8067282021002036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة410.0للبنين االندلس اعداديةادبيشالكه محمد سالم محمد8068282021009013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة405.0للبنات كميت ثانويةادبيوجر سوادي عالوي زينب8069282022067040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة403.0للبنات عمار ام ثانويةادبيرسن دهش خلف سعاد8070282022077041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة392.0المختلطة الرفاعي احمد سيد ثانويةادبيفياض حسين خلف رسول8071282021102011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة389.0للبنات سيناء ثانويةادبيجاسم حطاب عدنان زهراء8072282022064019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة388.0للبنين المرتضى اعداديةادبيسلمان كاظم احمد محمد8073282021002090

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيمحمد اعذافه خلف حسين8074282021046033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة386.0للبنات البتول ثانويةادبيداخل حسن سالم هدى8075282022056088

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة385.0للبنات النضال ثانويةادبيحسن عيسى علي عبد حوراء8076282022050017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة384.0للبنات البيان اعداديةادبيحسين موسى نعمة مريم8077282022078052

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0المختلطة النصر ثانويةادبيكاظم جبوري الزهره عبد حسين8078282021104006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0للبنين الثقلين اعداديةادبيشنان خطار حازم محمد8079292021009121

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0للبنين الكحالء ثانويةادبيمهاوي لعيبي احمد كرار8080282021007025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0الخارجيونادبيفزع ياسر مزيد ميسر8081282021400071

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة379.0للبنين الكحالء ثانويةادبيسعدون سالم علي حسين8082282021007010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة379.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةادبيمحيسن سالم معلة زينب8083282022088034

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0المختلطة النصر ثانويةادبيخلف حسون الساده عبد منتظر8084282021104036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0للبنات النضال ثانويةادبيزوره وريج عباس زمن8085282022050025

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة376.0للبنين دجلة ثانويةادبيمشكل جبار وحيد الدين سيف8086282021012035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة376.0للبنات النضال ثانويةادبيفضيل كاظم قاسم كوثر8087282022050063

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة437.0للبنين المسائية العسكري الحسن االمام ثانويةادبيمحمد جاسم نجم حسن8088281921152011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة372.0للبنات النضال ثانويةادبيحنف حميد سليم زهراء8089282022050031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة372.0للبنات عمار ام ثانويةادبيشندي خصاف شامل ايمان8090282022077008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة372.0للبنات النجاة ثانويةادبيمصبوب داود محمد فاطمه8091282022095052
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة372.0للبنات النضال ثانويةادبيعلي جاسم ماجد فاطمه8092282022050060

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة370.0للبنين النجدين اعداديةادبيفرج اجبير عمار باقر8093242021063005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة369.0للبنات ورقة ام ثانويةادبيفياي غانم صباح زينب8094282022091021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة369.0للبنين االرشاد اعداديةادبيراضي عبد احمد حمزة8095282021101008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة369.0للبنين التحرير اعداديةادبيعبد كاظم شاكر حسين8096282021004031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة368.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيعذافة خلف علي حسين8097282021046037

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة368.0للبنين المرتضى اعداديةادبيطارش فرج عيدان مؤمل8098282021002092

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة367.0للبنين التحرير اعداديةادبيكطان رحيم علي مجتبى8099282021004111

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة367.0للبنات عمار ام ثانويةادبيحمود فرحان قاسم طيبه8100282022077042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة367.0للبنات االرتقاء ثانويةادبيحسن صاحب يحيى طيبه8101282022092050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة428.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيحمود جبار حسين مصطفى8102281921151280

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة447.0للبنات الغربي علي ثانويةاحيائيعلي طارش حريز زهراء8103282042065037

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة436.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيمحمد راضي حمودي غفران8104282042190248

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة432.0للبنين الحضارات مهد ثانويةاحيائيعبيد حسن الزهره عبد علي8105282041021018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة429.0للبنين الجهاد ثانويةاحيائيعلي جاوي حسن محمد8106282041032026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة422.0للبنات غرناطة ثانويةاحيائيشندل راضي حسين فاطمه8107282042074042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة414.0للبنات المؤمنات ثانويةاحيائيسويلم اعويطر داخل امل8108282042098005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة414.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيجدوع كاظم منير نوره8109222042301023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة413.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيعاصي حميد شاكر مقتدى8110282041001123

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة410.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيحسون مظلوم حامد رسل8111222042393027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة408.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيجبير هاشم عواد سالم8112222041035119

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة407.0للبنات النيل اعداديةاحيائيهوني برغوث كريم ريام8113222042169041

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة406.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيفاضل حسين علي حسين8114222041017030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة406.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيعذيب لفته عليوي صادق8115282041007012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة405.0للبنات االصالة ثانويةاحيائيصبيح لعيبي محمود زينب8116282042051057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة403.0للبنين الصادقون ثانويةاحيائيعابر حسين اياد حسن8117222041059008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة400.0للبنات الميمونة ثانويةاحيائيجوده مجبل سالم فاطمه8118282042073052

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة399.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيمفتن زياره محمد جاسم8119242041013027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة399.0للبنات سكر قلعة اعداديةاحيائيشمخي راضي غدير الهدى نور8120222042171035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة399.0للبنين الطف صدى ثانويةاحيائيرسن كاظم محمد حسين8121282041042011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة398.0للبنات البيان اعداديةاحيائيأتول خنيفر حسن نور8122282042078083
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة395.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيطاهر بركات حسن امل8123282042190015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة394.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيالشهيد عبد طالب علي كوثر8124252042095105

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة394.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيحسون ناصر الحميد عبد مصطفى8125242041076120

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة393.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيجوده ساجت صالح االء8126222042172007

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة393.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيناجي مناوي ناهض كاظم8127232041017116

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة392.0للبنين الحسين اعداديةاحيائيوادي هاشم كامل علي8128262041028080

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة392.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيوارد احنيت محمد حنان8129222042321043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة391.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيدواس خضر الحسين عبد حسين8130222041010036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة391.0للبنات الكحالء ثانويةاحيائيلفتة سلمان عاشور زينة8131282042061023

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة391.0للبنات المروج اعداديةاحيائيكاطع كامل طالب الهدى نور8132222042137071

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة391.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيعريس فزاع هاتف زينب8133252042084421

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة390.0المختلطة القين بن زهير ثانويةاحيائيدويج حسين رحيم زيد8134232041167018

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة390.0للبنات اليمامة اعداديةاحيائيحميدي جبر محمد آالء8135282042063001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة390.0للبنات الشطرة اعداديةاحيائيجبر علك سعيد رسل8136222042161042

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة390.0الخارجياتاحيائيحميد خالد وليد رسل8137282042401011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة389.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائينادر كريم ضياء احمد8138222041310009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة389.0للبنات الشيماء ثانويةاحيائيهللا عبد محمود رعد سجى8139282042075012

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة389.0للبنين المسائية الفهود ثانويةاحيائيعبود حمد قاسم محمود8140222041308039

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة388.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيحمزه حسين علي بتول8141242042122021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0المختلطة الضحى ثانويةاحيائيكاظم حمزه كامل محمد8142232041218016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0للبنين االصالح اعداديةاحيائيمحمد بشاره الحسين عبد جابر8143222041015003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0المختلطة المحمدية ثانويةاحيائيضاحي مدلول طعيم مرتضى8144222041233019

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0للبنين المسائية عفك ثانويةاحيائيحذيه الهيل ابو جاسم حسين8145242041208015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0للبنات الطاهرالمستندة ثانويةاحيائيعليخ منشد شالل عذراء8146222042426017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيعودة تايه مهدي مصطفى8147222041003386

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0للبنين المسائية البدير ثانويةاحيائيمحمد فهد هللا عبد احمد8148242041209003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة386.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيحسون مزهر رسول فاطمه8149232042143030

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة386.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةاحيائيهليل جالب فاضل محمد8150222041373059

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة386.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيحمود هللا عبد محمد ضحى8151282042190249

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة384.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيحامي مدلول احمد مقداد8152222041017105

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة384.0للبنات يافا اعداديةاحيائيموسى هادي حسن بنين8153242042117033
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة384.0للبنات االهلية االنوار اعداديةاحيائيصخيل نور عبد علي فاطمه8154242042149089

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة384.0للبنين البيطار ابن ثانويةاحيائيهادي سعدون حسن مصطفى8155232041163016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0للبنات االهلية االبرار ثانويةاحيائيشياع عزيز وسام سمية8156242042078013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0للبنات الطيبات ثانويةاحيائيسلمان خالد حسين زهراء8157282042097017

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0المختلطة الرحمن ثانويةاحيائيحسون غني موسى منتظر8158232041165043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0المختلطة حيان ابن اعداديةاحيائيجويد كامل حمدي احمد8159292041100005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةاحيائيعذاب جميل واثق منتظر8160222041063045

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0للبنين الزهري االمام اعداديةاحيائيفرج فتاح عادل علي8161212041052080

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0للبنات عمار ام ثانويةاحيائيسهر جبر عباس تبارك8162282042077010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيحميدان فرج علي منتظر8163222041311087

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0للبنين المؤاخاة اعداديةاحيائيالرسول عبد محسن زهير علي8164272041037015

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيالحسن عبد عطوان حسن فاطمة8165282042068075

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0للبنين الياسين محمد بالسم الشيخ اعداديةاحيائيحسن ناصر حسين علي8166262041010118

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0المختلطة النخيل ثانويةاحيائيمحمد حلواص عباس كاظم8167232041211037

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0للبنين الشعلة اعداديةاحيائيكزار حمزه حاكم ايوب8168242041012009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيمجيد بستان معن حسين8169222041310064

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0للبنات االهلية المصطفى ثانويةاحيائيمهدي صالح نجاح نور8170242042091010

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيعبود هارون محمد تقى8171252042170147

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيسعد ثجيل ناظم ارتفاع8172242042168001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة379.0للبنات المشكاة ثانويةاحيائيحسين علي حسين فاطمة8173282042081040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة379.0المختلطة الدوحة ثانويةاحيائيضايف حميد عامر حسين8174232041176022

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة379.0للبنات المنورة المدينة ثانويةاحيائيمذبوب راضي ناظم اخالص8175222042202001

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة379.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائينصيف نعيم ميثم احالم8176282042055013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة378.0للبنات السوق اعداديةاحيائيالواحد عبد جبار ناصر زهراء8177222042209101

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة378.0للبنين القيثارة اعداديةاحيائيحمود خليل قاسم سجاد8178222041051043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة378.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيكنو حسين مرتضى حسين8179232041252066

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة378.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيعباس ياس فاضل زينب8180232042086102

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0للبنين االهلية المصطفى نور ثانويةاحيائيشاكر هادي باسم محمد8181232041287013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0للبنين االهلية القلعة ثانويةاحيائيمطلك نعيس خليل منتظر8182222041098195

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0المختلطة االسماعيلية ثانويةاحيائياسماعيل ابراهيم محمد فاطمه8183232042226013

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيموسى هادي الرضا عبد مصطفى8184252041150403

567 من 264صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0للبنين االهلية الغدير ثانويةاحيائيحسن ذياب احمد مسلم8185222041359037

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0للبنين الشهداء اعداديةاحيائيلفته جبار ضياء مؤمل8186222041057028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0للبنات بردى اعداديةاحيائيجبير نشمي رحيم ضحى8187222042163059

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة377.0للبنات الخلد جنة ثانويةاحيائيشبوط رياش جبار آيه8188282042090004

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة376.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيشداد جاسم محمد بتول8189232042092028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة376.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيكحط عبيد علي حسين8190232041042044

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة376.0للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيشجر عطيه جواد زهراء8191222042394031

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة376.0للبنين األهلية المعارج ثانويةاحيائييعكوب رحيمه بشير محمد8192222041076075

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة448.0للبنات االصالة ثانويةتطبيقيحيدر حسين رحيم مريم8193282052051055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة446.0المختلطة هاشم بني ثانويةتطبيقيحريج محمد عباس خديجه8194282052106003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة427.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيسعيد محمد جاسم علي8195282051001084

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة422.0للبنات العمارة اعداديةتطبيقيداغر صابط حسين زينب8196282052059043

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة419.0للبنات الفرات ثانويةتطبيقيكريز خزعل كاظم اديان8197282052060003

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة416.0للبنات المشكاة ثانويةتطبيقيخنيصر جبير ستار حوراء8198282052081016

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة416.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيكاطع جاسم نصيف رفل8199282052070028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة413.0للبنات عمار ام ثانويةتطبيقياسماعيل شجر جمعه غفران8200282052077028

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة413.0للبنات الغفران ثانويةتطبيقيجمعة جاسب جاسم ضحى8201282052069033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة409.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيهللا عبد فرحان جعفر محمد8202282051151635

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة407.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيكاطع جاسم كريم فدك8203282052063050

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة406.0للبنات الغفران ثانويةتطبيقيمهاوي كاظم سامي زينب8204282052069027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة405.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيسلطان مظلوم جبار اية8205282052070008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة402.0للبنات الهارثة اعداديةتطبيقيمنشد طعمة وليد نور8206162052176036

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة402.0للبنات الخلد جنة ثانويةتطبيقيخلف حسن جبار رقية8207282052090009

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة400.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيجريو قاسم سعد ليث8208282051151598

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة397.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيفريح الواحد عبد صباح اساور8209162052192002

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة397.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيسدخان سامي يوسف سارة8210282052070051

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة396.0للبنات البيان اعداديةتطبيقيفريح الزهره عبد حسين فرح8211282052078040

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة395.0للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيمحمد دعير حسين كرار8212282051021057

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة392.0للبنين البطحاء اعداديةتطبيقيعريبش شريف فاضل مهدي8213222051006047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة391.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيجاسم شمهود كامل سجاد8214282051151346

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة390.0للبنين الجزائر اعداديةتطبيقيعلي فاخر مؤيد احمد8215222051042009
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األساسية التربية كلية/ميسان جامعة389.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيمحسن راضي علي آمنه8216282052063006

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة388.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيحسين جبار ستار زينب8217282052190061

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيفنجان سبهان جبار ايمن8218282051151088

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة386.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيلطيف نوري فايز هدى8219162052202047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة386.0للبنات عمار ام ثانويةتطبيقيمريس نمر قاسم البنين ام8220282052077005

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة386.0المختلطة الطوسي الشيخ ثانويةتطبيقييوسف حمدان هالو هبة8221282052108011

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة385.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيمجلي محبوس محمد الرحمن عبد8222162051354047

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة385.0للبنات الكبير المجر اعداديةتطبيقيجاسم الزهره عبد خلف فاطمه8223282052062033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة385.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيراضي زهراو زامل محمد8224282051002104

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة385.0للبنات المشكاة ثانويةتطبيقيمحمد عوده مزهر حوراء8225282052081020

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة384.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيخلف الخالق عبد تحسين زهراء8226282052063027

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0للبنات العذراء ثانويةتطبيقيجبار هاشم طالب هبة8227282052058026

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة383.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيسعد واحي فيصل سجاد8228282051151341

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0للبنات الكبير المجر اعداديةتطبيقيفارس وناس محمد خديجة8229282052062008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيموسى سبهان سعد طيبة8230282052070055

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة382.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيزغير خيون فارس تبارك8231282052190021

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0للبنات المصطفى اعداديةتطبيقيحسين نبهان موحان ضفاف8232222052105033

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيردام فاضل علي حسين8233222051302035

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيبدوي هللا صوب سلمان انوار8234282052190008

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيحسين نعمه محسن مصطفى8235282051008134

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة381.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيفرحان جبير هاشم هللا عبد8236222051017044

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيالخان عبد الرضا عبد رحيم حسين8237282051151183

األساسية التربية كلية/ميسان جامعة380.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيشندي راضي سعدون االء8238282052068005

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة445.0للبنات الزوراء اعداديةادبيثاجب ضبع موزان ايات8239282022070008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة415.0الخارجيونادبيسعد عذاب فليح حسين8240282021400020

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة402.0للبنين الغربي علي ثانويةادبيعلوان عكله مهدي مصطفى8241282021013039

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة398.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيالرضا عبد حسن خالد عباس8242282021151148

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة395.0المختلطة هاشم بني ثانويةادبيعلوان جبار جاسم حسن8243282021106003

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة388.0للبنات النضال ثانويةادبيمحمد فاخر محمد لمياء8244282022050065

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة387.0للبنين الشهداء اعداديةادبيمبارك غيثان فرحان سجاد8245222021057017

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة415.0للبنات المشكاة ثانويةاحيائيهاشم رحيم عالء هيام8246282042081058
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االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/ميسان جامعة399.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيمنصور هاشم علي العابدين زين8247282051009035

االسنان طب كلية/المثنى جامعة596.0للبنين االهلية الكندي ثانويةاحيائيحسين الرزاق عبد فالح حسين8248292041031014

االسنان طب كلية/المثنى جامعة594.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيشاكر مهدي صالح صبا8249242042189034

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة528.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقيحمزه مرزه همام علي8250272051001089

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة523.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيكاظم جمعة عبار ماليين8251242052119035

العمارة قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة521.0للبنين المرتضى اعداديةتطبيقيخنجر مطر سليم امين8252282051002010

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة493.0للبنات المسائية السماوة ثانويةتطبيقيراشد جبر عباس حوراء8253292052160011

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة493.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةتطبيقيموسى عاجل حمادي مرتضى8254292051005080

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة483.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيعبيد خلف ثامر الرحمن عبد8255162051036056

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة480.0الخارجياتتطبيقيكعار صكبان حسن دعاء8256292052401010

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة476.0للبنين الحسين اعداديةتطبيقيجاسم غازي حميد مؤمل8257262051028032

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة476.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيحميدي حنتوش فالح نور8258162052383145

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة475.0الخارجيونتطبيقيالزم دشر محسن مهند8259162051400337

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة475.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيعبيد مدلول حازم مرتجى8260252051044139

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة475.0الخارجيونتطبيقيحسن لفته النبي عبد ضرغام8261162051400155

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة475.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيعلي الصاحب عبد نازك كرار8262292051153198

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة473.0للبنين كميت اعداديةتطبيقيعلي مطر المطلب عبد المناف عبد8263282051015034

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة473.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيعيسى عباس باسم مصطفى8264162051352265

المدني قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة471.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيتقي سيف غازي مزاحم8265162051355276

وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة539.0للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيبسيله فرعون خضر اسراء8266292042085009

وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة536.0للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائينجم سعيد سالم زينب8267292042085089

وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة530.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيالحسن عبد جعفر وحيد علي8268122041030110

وااللكترونيك االتصاالت قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة524.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيحسين عبد علي نوران8269292042052281

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة564.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيمهدي عبد مسافر دعاء8270292042057091

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة550.0المختلطة حيان ابن اعداديةاحيائيراضي فليح نعيم ياسر8271292041100120

الكيمياوي قسم/الهندسة كلية/المثنى جامعة543.0للبنين تراب ابي اعداديةاحيائيمطير حسن عادل محمد8272222041081074

العلوم كلية/المثنى جامعة516.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيهداد محمد قاسم تبارك8273292042160046

العلوم كلية/المثنى جامعة505.0للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيسلمان رسول ماجد نبا8274292042085162

العلوم كلية/المثنى جامعة500.0للبنات الحي اعداديةاحيائيمطشر كاظم جواد حوراء8275262042107044

العلوم كلية/المثنى جامعة499.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيمحمد عباس ابراهيم زهراء8276292042160078

العلوم كلية/المثنى جامعة498.0الشيعي الوقف للبنات وهب بنت امنة ثانويةاحيائيلوتي حسين حمزه فاطمه8277292042082017
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العلوم كلية/المثنى جامعة460.0المختلطة حيان ابن اعداديةتطبيقيجبار عطية راهي محمد8278292051100105

العلوم كلية/المثنى جامعة459.0للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيمحمد كريم ريسان معتز8279292051031046

العلوم كلية/المثنى جامعة436.0للبنات السماوة اعداديةتطبيقيمطير السادة عبد الرزاق عبد منار8280292052052043

العلوم كلية/المثنى جامعة436.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيعبد رحيم جواد احمد8281292051016002

العلوم كلية/المثنى جامعة426.0للبنين المسائية الهالل ثانويةتطبيقيعبود جابر هادي اسعد8282292051155007

العلوم كلية/المثنى جامعة418.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيفرج جابر عواد دعاء8283292052056012

العلوم كلية/المثنى جامعة413.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقيابراهيم اسماعيل رشيد ولي8284222051310232

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة491.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيعبد مسافر ثائر زمن8285292042055030

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة477.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيعبد نجم كاظم امير8286292041002019

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة473.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيرعيد زغير صالح رمله8287292042053046

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة458.0للبنات بردى اعداديةاحيائيالحسين عبد جبار كاظم زينب8288222042163049

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة438.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيدغيم جروخي اسعيد راضي8289292051026067

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة408.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيمبارك جميل عادل محمد8290162051083116

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة398.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيصالح ملبس جتام احمد8291222051011002

الحاسوب وتطبيقات الرياضيات قسم/العلوم كلية/المثنى جامعة398.0للبنات الزهور ثانويةتطبيقيحسن ناصر رحمن زهراء8292292052062011

القانون كلية/المثنى جامعة429.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيمرداس شبكان مانع زينب8293292022153026

القانون كلية/المثنى جامعة427.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيحسن حسام بشير احمد8294292051156004

التمريض كلية/المثنى جامعة568.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيجابر الواحد عبد حسين وجدان8295292042083033

التمريض كلية/المثنى جامعة566.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحميد ناظم محمد مريم8296252042056298

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة456.0للبنات عشتار ثانويةاحيائيحمزة كامل سمير ايات8297292042090003

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة446.0الخارجيوناحيائيجوان دعبول مالك ضرغام8298292041400031

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة446.0للبنين المسائية القلم اعداديةاحيائيشاطي االمير عبد سعد جواد8299292041151026

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة442.0الخارجياتاحيائيسلمان كاظم جواد هديل8300292042401066

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة437.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيحمدان محسن عادل زهراء8301292042055038

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة435.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيمجيد محمد العابدين زين حوراء8302292042052084

البيطري الطب كلية/المثنى جامعة418.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيشمران كاظم منتظر محمد8303272041002150

الزراعة كلية/المثنى جامعة405.0للبنات البسملة ثانويةاحيائيسدخان برحاوي جاسم مريم8304292042069050

الزراعة كلية/المثنى جامعة385.0للبنين المسائية القلم اعداديةاحيائيحران محمد االمير عبد بشير8305292041151020

الزراعة كلية/المثنى جامعة384.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيكحار محسن حافظ سارة8306292042153082

الزراعة كلية/المثنى جامعة383.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيالحسين عبد دخيل العظيم عبد وداد8307292042153147

الزراعة كلية/المثنى جامعة380.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيراضي نواف احمد نور8308292042051307
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الزراعة كلية/المثنى جامعة377.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيجواد شالكه علي فاطمه8309292042083020

الزراعة كلية/المثنى جامعة375.0للبنات الزهور ثانويةاحيائيحسن فليح شاكر بنين8310292042062010

الزراعة كلية/المثنى جامعة369.0للبنات الناصرية اعداديةاحيائيحسين لطيف عالء تبارك8311222042149009

الزراعة كلية/المثنى جامعة366.0الشيعي الوقف للبنات وهب بنت امنة ثانويةاحيائيمطر ناصر راضي زينب8312292042082007

الزراعة كلية/المثنى جامعة365.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيجدوع عواجة عائد فاطمة8313292042153111

الزراعة كلية/المثنى جامعة363.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيطاهر جياد االمير عبد ايات8314292042153017

الزراعة كلية/المثنى جامعة362.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيناجي مهنة مسير حسين8315292041153072

الزراعة كلية/المثنى جامعة361.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيعوده مدلي صالح رباب8316292042053045

الزراعة كلية/المثنى جامعة361.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيجياد خالد عامر رويده8317292042153056

الزراعة كلية/المثنى جامعة360.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةاحيائيبشان الزهرة عبد فاضل زينب8318242042141051

الزراعة كلية/المثنى جامعة439.0للبنات الوفاء اعداديةتطبيقيعبود مسلم عقيل نوره8319291952058019

الزراعة كلية/المثنى جامعة376.0للبنات فلسطين اعداديةتطبيقيعبيد الحسين عبد حسين زهراء8320292052050012

الزراعة كلية/المثنى جامعة375.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيساجت النبي عبد عظيم حسين8321292051153074

الزراعة كلية/المثنى جامعة374.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيمنشد حسن حيدر طيبه8322292052051071

الزراعة كلية/المثنى جامعة373.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيشنيت ابو جاسم فالح مصطفى8323292051026175

الزراعة كلية/المثنى جامعة369.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيوالي فهد صالح مرتضى8324292051004143

الزراعة كلية/المثنى جامعة367.0للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيابراهيم كاظم حيدر علي8325292051031027

الزراعة كلية/المثنى جامعة367.0للبنين االهلية الكندي ثانويةتطبيقيميزر وادي صالح علي8326292051031031

الزراعة كلية/المثنى جامعة365.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيكاظم تكليف نجيب سجاد8327292051026074

الزراعة كلية/المثنى جامعة363.0للبنين الرميثة اعداديةتطبيقيراضي عباس داخل ياسر8328292051002131

الزراعة كلية/المثنى جامعة361.0للبنات البطحاء اعداديةتطبيقيغزيز هللا عبد فيصل كوثر8329222052160026

الزراعة كلية/المثنى جامعة360.0للبنين  الحيرة اعداديةتطبيقيشوجه حسن فالح محمد8330252051015013

الزراعة كلية/المثنى جامعة360.0للبنين المسائية غماس ثانويةتطبيقيناصر محمد دوهان حسين8331242051201021

الزراعة كلية/المثنى جامعة360.0للبنين المركزية الغدير اعداديةتطبيقيكريم حسون فليح حسن8332292051025015

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة414.0للبنات البالغة نهج ثانويةادبيعمران صالح ماجد طفوف8333242022145024

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة411.0للبنين االعتماد اعداديةادبيعواد عناد رحيم حسين8334292021010039

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة411.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيصياح حمد ناجح رقيه8335292022060061

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة408.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيحسين عالوي حسن اطياف8336292022060013

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة408.0للبنات فلسطين اعداديةادبيعلي كدر قاسم تبارك8337292022050019

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة399.0للبنين العدالة ثانويةادبياعور نعمه غازي مصطفى8338292021104043

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة397.0للبنين الرضوان ثانويةادبيفليفل كريم خزعل ريكان8339292021023010
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واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة397.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيالساده عبد الحسن عبد علي مقداد8340292021153217

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة396.0الخارجيونادبيطه مكي حيدر سبطين8341292021400047

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة393.0للبنين التآخي ثانويةادبيعلي صالح شنيف فالح8342292021018032

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة428.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيابراهيم عبد هاشم دعاء8343292042160062

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة423.0للبنين المسائية القلم اعداديةاحيائيعطيه ناصر صالح ياسين8344292041151154

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة419.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيبارح بالش هللا عبد بنين8345292042056032

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة418.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيغافل الحسن عبد فالح مريم8346292042153125

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة416.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيفيصل سيف فهد نورة8347292042052282

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة415.0للبنين السماوة اعداديةاحيائيعبد محمد الرزاق عبد منتظر8348292041003279

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة413.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيمزهر موحان مهدي زينب8349292042160113

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة408.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيعلي عبد خضير عباس شهله8350292042094037

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة407.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيعبد الهادي عبد صالح فاطمه8351292042057216

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة404.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةاحيائيدويج جبار عدنان ابتهال8352242042136008

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة403.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيثامر حمزه فارس علي8353292041007228

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة401.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحرجان السود ابو موسى زهراء8354242042220384

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة401.0للبنين السماوة اعداديةاحيائيمحمد كاظم جواد موسى8355292041003289

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة400.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيزماط كنيوي قاسم دنيا8356292042057093

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة398.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيبسام هاشم محمد عالء نرجس8357282042190186

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة396.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيصويح كاظم جواد سبأ8358242042101075

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة461.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيجابر طعيمة برهان حسين8359241941035029

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة394.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيحمود ناصر خالد محمد8360292051026150

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة450.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيفياض مهيدي حبيني شاكر8361291951026035

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة385.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيمجيد صالح منير كرار8362162051036102

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة381.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيعلي عبد محسن الجواد محمد8363292051026146

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة381.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيعبيد حسين شاكر يوسف8364162051357518

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة381.0الخارجياتتطبيقيعوده لفته حسين هدى8365222052401033

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة379.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيجبر عبد كريم حليمة8366292052051031

واالقتصاد االدارة كلية/المثنى جامعة378.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيصبيح حاجم اللطيف عبد مرتضى8367222051300124

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة515.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيحمادي صالح عباس فاطمه8368292042057217

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة514.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيساجت سرهيد سعيد رواء8369292042050063

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة487.0للبنين النبوي المسجد ثانويةاحيائيدويغر رسن الحسن عبد قاسم8370292041016034
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الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة477.0للبنات االندلس ثانويةاحيائياعيور غويلي باقر أيه8371292042053005

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة477.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيوناس جالي عايد فاطمه8372292042160149

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة476.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيمحسن جبار عصام رونق8373292042057124

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة470.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيهللا عبد نجم داخل رقية8374292042056068

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة464.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيناصر حسن رحيم سالم8375242041001126

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة461.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيمحمد السادة عبد جابر صادق8376242041035076

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة461.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيماشي زاير صاحب مرام8377292042057242

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة460.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيجبر هللا عبد ماجد رواء8378292042056073

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة503.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيجحيل نعيم حسن محمد8379292051004127

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة454.0للبنين المؤاخاة اعداديةتطبيقيعبد جبر شاكر جعفر8380272051037006

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة448.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيجابر حسين عباس علي8381292051153281

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة430.0المختلطة حيان ابن اعداديةتطبيقيهماش كاظم سامي محمد8382292051100107

الصرفة للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة422.0المختلطة االمل ثانويةتطبيقيداخل عذاب اسماعيل مرتضى8383222051287018

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة474.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةادبينجدي حسين منديل طيبه8384292022078074

االنسانية للعلوم التربية كلية/المثنى جامعة455.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيجنحيت صالح نجم فاطمه8385292052153045

اآلداب كلية/المثنى جامعة416.0المسائية المنار ثانويةادبيكطان خريجان سعد خزعل8386292021150029

اآلداب كلية/المثنى جامعة407.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيحمود جواد راهي ايمن8387292021016009

اآلداب كلية/المثنى جامعة391.0للبنات الوالية ثانويةادبيحمود عبيد رزوقي سحر8388292022067020

اآلداب كلية/المثنى جامعة388.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيحسون عطار عيدان امال8389292022153005

اآلداب كلية/المثنى جامعة387.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةادبيسليمان قايش عباس رواء8390292022078050

اآلداب كلية/المثنى جامعة383.0للبنات الوالية ثانويةادبيحمود نجم سعد هبه8391292022067037

اآلداب كلية/المثنى جامعة379.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيعطيه شبيب الرحيم عبد باقر8392292021001019

اآلداب كلية/المثنى جامعة379.0للبنين العربي الخليج اعداديةادبيحمادي جبار علي جهاد8393292021021010

اآلداب كلية/المثنى جامعة403.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيعبيد حمد نصيف كرار8394162051034127

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة411.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيمحمد جبار ستار فاطمه8395292022060129

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة438.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمحمد جبار ستار هناء8396292042094057

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة438.0للبنات الرميثة اعداديةاحيائيعبادي شاكر عناد عبير8397292042057200

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة432.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيلفته وراث احمد اطياف8398292042051013

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة415.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيوالي حسن صبيح علي8399292041002105

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة397.0المسائية المنار ثانويةتطبيقيموسى مسير سعد علي8400292051150019

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة395.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيكاظم حسين العباس عبد غفران8401242052220169
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األساسية التربية كلية/المثنى جامعة389.0الخارجيونتطبيقيحسون تالي يوسف قاسم8402242051400032

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة389.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيمهدي صالح مهند عباس8403292051156117

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة387.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيفرحان عبادي عادل فهد8404292051156165

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة387.0الخارجيونتطبيقيلطيف جواد رسمي المرتضى8405292051400004

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة385.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةتطبيقيحمادي صالح قصي حسين8406222051069084

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة385.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيكاظم رسول بهاء كاظم8407292051026136

األساسية التربية كلية/المثنى جامعة382.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيمحسن الساده عبد حيدر نبأ8408222052199037

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة515.0الخارجياتتطبيقيكشاش راضي محمد هاجر8409132052401043

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة515.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقييوسف جعفر كريم يوسف8410282051151861

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة514.0الخارجيونتطبيقيمحمد جاسم حسن فالح8411222051400068

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة513.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيسلطان حمود نايف محمد8412172051351638

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة513.0للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقياحمد حسن خالد مصطفى8413172051089012

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة512.0الخارجيونتطبيقيعيسى المجيد عبد رافد عمر8414162051400240

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة511.0للبنات الفاروق اعداديةتطبيقيمهدي صالح ثائر هاجر8415102052119035

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة509.0للبنات عمورية اعداديةتطبيقيطعمة ابراهيم باسم هبة8416182052183040

العمارة قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة507.0للبنات الحرية اعداديةتطبيقيفرج صالح الستار عبد اسراء8417122052107004

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة484.0للبنين االهلية الخطيب ثانويةتطبيقياحمد وسام طالل ميسره8418182051119041

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة471.0للبنين االهلية المستقبل أجيال ثانويةتطبيقيرفو ابراهيم صباح نور8419172051228015

المدنية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة469.0للبنات عائشة اعداديةتطبيقيحسين الكريم عبد مؤيد غسق8420142052074034

الكهروميكانيكية قسم/الهندسة كلية/سامراء جامعة576.0للبنات عمورية اعداديةاحيائيمحمود فاضل كريم تقى8421182042183033

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة547.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةاحيائيصائل عبد غانم حكيمه8422202042135008

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة545.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيحسين أمين جهاد محمد8423212041033096

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة540.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيحسين محمد الدين عز سحر8424182042242092

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة530.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائينايف جاسم مجيد بعث8425182041078002

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة529.0للبنات الريان ثانويةاحيائيمحمد صالح مجيد حنان8426182042250016

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة526.0المختلطة الخطاب بن عمر ثانويةاحيائيحرج حميد جمال ايوب8427192041317001

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة436.0للبنات العراق جنة اعداديةتطبيقيمحمد جسام علي شهد8428182052221025

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة426.0للبنات الريان ثانويةتطبيقيصالح ياسين الباسط عبد تبارك8429182052250007

التطبيقية العلوم كلية/سامراء جامعة419.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةتطبيقيعالوي حسين خليل محمد8430192051343111

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة408.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيناجي فاضل عباس تبارك8431182042275016

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة402.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيمحمد يحيى محمد سجاد8432182041085029
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بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة388.0للبنات النور ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم حسن انتظار8433182042238005

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة442.0للبنين االسحاقي اعداديةاحيائييوسف عبد لفته عمر8434181941047028

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة369.0المختلطة العلم دار ثانويةاحيائيطالب عبد طالب عبد8435182041293010

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة368.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيمحمد جاسم عزت الرزاق عبد8436182041144013

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة367.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيالرحمن عبد محسن ياسر ياسمين8437182042174047

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة367.0للبنات الجاحظ ثانويةاحيائيعلي احمد ابراهيم هبة8438182042220013

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة366.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةاحيائيالرحمن عبد وليد خالد يعرب8439122041205082

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة365.0للبنات زنوبيا ثانويةاحيائياحمد متعب رائد غفران8440182042204020

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة363.0للبنات طيبه ثانويةاحيائيعبيد محمد عماد يقين8441122042082046

بلد/الزراعة كلية/سامراء جامعة361.0للبنين السالم ثانويةاحيائيمحمد خلف كمال المجيد عبد8442182041044029

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة445.0للبنات الكوثر ثانويةادبيساير احمد سعد هديل8443182022260023

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة445.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيعمر محمد روكان داليا8444182022351006

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة429.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيمغامس حسين احمد مريم8445182022336044

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة421.0للبنين المزهر ثانويةادبيعباس محمود محمد حذيفة8446182021150010

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة401.0للبنات المسائية سامراء ثانويةادبيعليوي خريف علي ضحى8447182022374049

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة396.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيخماس حسين ايوب محمد ريهام8448182022336020

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة388.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيابراهيم خليل الكريم عبد خليل8449182021350038

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة386.0للبنين الرسول شاعر ثانويةادبيحميد مونس غازي احمد8450182021087001

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة386.0للبنات المسائية سامراء ثانويةادبيحسين محمود نشأت اسراء8451182022374003

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة385.0المختلطة الغيث ثانويةادبيحبيب عباس كامل عباس8452212021247008

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة384.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيجاسم نصيف جالل محمد8453182021350106

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة376.0للبنات الكوثر ثانويةادبيحردان لفته شيبان لمياء8454182022260013

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة374.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيحسن محمد باسم محمد8455182021350105

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة373.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةادبيمراد علي كاظم استبرق8456212022134005

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة372.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيمحمود حميد حازم انس8457182021350021

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة371.0للبنات عمورية اعداديةادبيعبد محسن مدلول يمامه8458182022183055

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة371.0للبنات المسائية االماني ثانويةادبياحمد سلمان ساجد ميساء8459212022292047

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة369.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبياحمد ابراهيم جاسم علي8460182021350083

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة367.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيدبس علي محمد صفوان8461182021350055

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة366.0للبنين المتنبي اعداديةادبيجواد محي عالء أمير8462132021017005

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة365.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيحسين جاسم صالح احمد8463182021336009

567 من 273صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة365.0للبنين االبراهيمية اعداديةادبياحمد عباس احمد ابراهيم8464182021001001

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة364.0للبنين المزهر ثانويةادبيصالح اسماعيل سعد القادر عبد8465182021150023

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة363.0للبنين االبراهيمية اعداديةادبيمحمود عبد حازم علي8466182021001029

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة363.0للبنين المسائية العباسية ثانويةادبيصالح ابو خليل معين علي8467252021156038

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة406.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيهللا عبد سعدون مصدق مالك8468182042162023

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة402.0للبنين انس بن مالك ثانويةاحيائيدايح عناد جمعة محمد8469122041045049

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة398.0للبنين االولى سامراء ثانويةاحيائيخضير حسين علي حسين8470182041033014

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة397.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيغضبان عبود فؤاد حفصة8471182042242049

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة394.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةاحيائيعباس احمد علي ساره8472182042252014

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة387.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيخليف علي حسين ساره8473212042136054

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة386.0للبنين صنعاء اعداديةاحيائيخضير جبار ستار ايهاب8474232041011010

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة385.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيحسن حمود الستار عبد الدين سيف8475182041361021

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة384.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيصالح معروف عزيز فاطمة8476182042174037

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة384.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائينجم زيد عبد حاكم هبة8477242042100154

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة383.0للبنين القحطانية ثانويةاحيائيلفته غازي ناصر صبحي8478182041123009

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة381.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيمحمود شكير شوكت محمد8479212041054130

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة379.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيحسين محمد كاظم محمد8480252041116064

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة403.0للبنين المسائية الهادي ثانويةتطبيقيعلوان هللا عبد عدي زيد8481182051350051

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة390.0للبنين العوام بن الزبير اعداديةتطبيقيجاسم محمود كمال مصطفى8482182051070098

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة385.0المختلطة الودق ثانويةتطبيقيحميد سعيد حسام هذال8483182051296008

واالقتصاد االدارة كلية/سامراء جامعة382.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيسلمان خلف ادريس عمرو8484182051014017

التربية كلية/سامراء جامعة477.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةادبيمسير نومان ثاير همام8485212021043045

التربية كلية/سامراء جامعة448.0للبنات االسحاقي اعداديةادبيعبل علي خلف غفران8486182022255013

التربية كلية/سامراء جامعة439.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيعلي خزعل زاحم زينب8487182022336022

التربية كلية/سامراء جامعة431.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةادبيموسىى جواد ميثم حسين8488252021116024

التربية كلية/سامراء جامعة416.0للبنات الكوثر ثانويةادبيخضير ياس احمد هاجر8489182022260022

التربية كلية/سامراء جامعة406.0للبنات المعتصم ثانويةادبيصالح حسين فريد سهر8490182022219014

التربية كلية/سامراء جامعة404.0للبنات المالئكة نازك ثانويةادبيجاسم محرف خوام وديان8491182022200007

التربية كلية/سامراء جامعة402.0للبنات االسحاقي اعداديةادبيحسين هللا عبد محمد رحمه8492182022255008

التربية كلية/سامراء جامعة398.0للبنين الرسول شاعر ثانويةادبيابراهيم علي شعيب يوسف8493182021087015

التربية كلية/سامراء جامعة390.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةادبيعباس هللا عبد ليث محمد8494212021223031
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التربية كلية/سامراء جامعة390.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيفرحان احمد اياد غفران8495182022336039

التربية كلية/سامراء جامعة390.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيمعروف علي نزهان كريمة8496182022336041

التربية كلية/سامراء جامعة390.0للبنين المغيرة ثانويةادبيمحمد خليفه حكيم ياسر8497212021051036

التربية كلية/سامراء جامعة389.0للبنين الشهداء اعداديةادبيياسين شخير بهلول كرار8498222021057021

التربية كلية/سامراء جامعة388.0المختلطة ثابت بن حسان ثانويةادبيمخلف رشيد هللا عبد سرور8499182022308007

التربية كلية/سامراء جامعة387.0للبنات المقدادية اعداديةادبياحمد شهاب محمد نور8500212022140092

التربية كلية/سامراء جامعة385.0للبنين المسائية غماس ثانويةادبيهلول فياض مارد هيثم8501242021201066

التربية كلية/سامراء جامعة384.0للبنات االسراء ثانويةادبيمحمد عبد دحام اسراء8502182022211002

التربية كلية/سامراء جامعة383.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيمجيد ناصر قاسم محمد8503182021351043

التربية كلية/سامراء جامعة383.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيطلك عداي كريم سعد8504182021336052

التربية كلية/سامراء جامعة382.0للبنين الضيفان ابي اعداديةادبيعطية حسين محسن علي8505212021031022

التربية كلية/سامراء جامعة382.0للبنين مندلي اعداديةادبيعلي حوم ثامر ايوب8506212021034008

التربية كلية/سامراء جامعة380.0للبنين الشهداء سيد اعداديةادبيصبح جالي فيصل جعفر8507142021008012

التربية كلية/سامراء جامعة379.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيمايح هادي وافي طاهر8508252021122082

التربية كلية/سامراء جامعة376.0للبنين مندلي اعداديةادبينزاري دلول صالح همام8509212021034049

التربية كلية/سامراء جامعة376.0للبنين الحاتمية ثانويةادبيحسين احمد حسين علي8510182021301018

التربية كلية/سامراء جامعة375.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةادبيبازل صالح هادي وسام8511212021272140

التربية كلية/سامراء جامعة374.0للبنات الحاتمية ثانويةادبيمحمد حسين محمد وسن8512182022159035

التربية كلية/سامراء جامعة373.0للبنين المسائية النهضة اعداديةادبيمحمد فيصل حارث ياسر8513182021335101

التربية كلية/سامراء جامعة373.0للبنين الحاتمية ثانويةادبيحسين هادي خميس حسين8514182021301006

التربية كلية/سامراء جامعة372.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيكطل نعيم علي الدين سيف8515222021311039

التربية كلية/سامراء جامعة370.0للبنين الوهج اعداديهادبيمحيسن حسين محمد مرتضى8516242021051040

التربية كلية/سامراء جامعة369.0للبنين القادسية اعداديةادبيمشكور داخل نجاح مهدي8517252021211053

التربية كلية/سامراء جامعة369.0للبنات (ع) الزهراء فاطمة ثانويةادبيجاسم احمد حسن رنا8518122022084005

التربية كلية/سامراء جامعة368.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيعبطان فرحان نزال محمد8519192021350138

التربية كلية/سامراء جامعة367.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةادبيموسى خميس علي حوراء8520182022144001

التربية كلية/سامراء جامعة366.0المختلطة الرافدين ثانويةادبيمعروف هاشم صباح هيبت8521182021280025

التربية كلية/سامراء جامعة366.0للبنين الشافعي ثانويةادبيهنيدي كريم عيسى ايهم8522182021132002

التربية كلية/سامراء جامعة366.0للبنين الصالحية ثانويةادبيكاظم جواد ماجد مسلم8523242021022042

التربية كلية/سامراء جامعة365.0الخارجيونادبيعبيد هداوي غالب منتظر8524282021400069

التربية كلية/سامراء جامعة365.0للبنين الرسول شاعر ثانويةادبيدرويش هادي ثامر اسماعيل8525182021087002
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التربية كلية/سامراء جامعة365.0للبنات المقدادية اعداديةادبيعباس عبدهللا حسيب بشرى8526212022140019

التربية كلية/سامراء جامعة365.0المختلطة ثابت بن حسان ثانويةادبيجاسم محمود حسن نبأ8527182022308012

التربية كلية/سامراء جامعة365.0للبنين الشعلة اعداديةادبيرحم حمزه جبار علي8528242021012016

التربية كلية/سامراء جامعة364.0المختلطة الحجاز ثانويةادبيعلوان جاسم نزار االله عبد8529182021292009

التربية كلية/سامراء جامعة364.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيحمد علي منذر كنعان8530182021333097

التربية كلية/سامراء جامعة364.0للبنين قار ذي ثانويةادبيداود جبار عادل مرتضى8531212021032041

التربية كلية/سامراء جامعة364.0للبنين دبي ثانويةادبييحيى خزعل عمر خطاب8532182021122015

التربية كلية/سامراء جامعة364.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيشنين سعيد قاسم عادل8533262021017041

التربية كلية/سامراء جامعة363.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيطاهر مهودر علي حسن8534282021151046

التربية كلية/سامراء جامعة363.0للبنات عمورية اعداديةادبيحسن الوهاب عبد صباح هاجر8535182022183051

التربية كلية/سامراء جامعة363.0للبنات الدغارة اعداديةادبيجوده حمود عبداالمير ديار8536242022124016

التربية كلية/سامراء جامعة362.0المختلطة الصديد ثانويةادبيمحمود كريم لطيف الرحمن عبد8537182021312016

التربية كلية/سامراء جامعة362.0للبنات وائل الشهيد ثانويةادبيحبيب عيدان عامر علياء8538182022273021

التربية كلية/سامراء جامعة362.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيحميد شاكر هادي اكرم8539202021259032

التربية كلية/سامراء جامعة362.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةادبيحمود فياض عذال احمد8540192021356006

التربية كلية/سامراء جامعة362.0المختلطة القاهرة ثانويةادبيمزبن صالح ستار بيداء8541232022178007

التربية كلية/سامراء جامعة501.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيديونك محمد هامل هيام8542182042331027

التربية كلية/سامراء جامعة467.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيالعزيز عبد خضر محمد ادهام8543172041080023

التربية كلية/سامراء جامعة466.0المختلطة الفالح ثانويةاحيائيمروح وهيب اسماعيل علي8544232041198022

التربية كلية/سامراء جامعة451.0المختلطة يثرب ثانويةاحيائيخلف محمد هيثم ايمن8545182041043002

التربية كلية/سامراء جامعة451.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيجاسم حميد مجيد زهراء8546242042220385

التربية كلية/سامراء جامعة446.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيمحمد االمير عبد لؤي زهراء8547272042160433

التربية كلية/سامراء جامعة438.0المختلطة البحتري اعداديةاحيائيساير اسماعيل صباح حسين8548182041048007

التربية كلية/سامراء جامعة434.0للبنات المدحتية اعداديةاحيائيعلوان محمد زيدون قمر8549232042090152

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنين الحمزة اعداديةاحيائياحمد يحيى شهيد احمد8550242041010007

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنات االسحاقي اعداديةاحيائيحسين عبد نجيب ضحى8551182042255034

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيرواد إسماعيل هادي أسعد8552242041035013

التربية كلية/سامراء جامعة432.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةاحيائيعتيل عبيد غالي عمار8553262041023061

التربية كلية/سامراء جامعة432.0المختلطة يثرب ثانويةاحيائيمحمود محمد صالح يقين8554182042043010

التربية كلية/سامراء جامعة430.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةاحيائياحمد عبد قيس احمد8555182041030002

التربية كلية/سامراء جامعة429.0الخارجيوناحيائيكاظم جحيل رحيم هللا عبد8556242041400069
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التربية كلية/سامراء جامعة429.0للبنين العراق اعداديةاحيائيالحسين عبد كاظم علي حسين8557242041024006

التربية كلية/سامراء جامعة428.0للبنين العباسي اعداديةاحيائيهللا عبد خضر حمود معد8558202041020071

التربية كلية/سامراء جامعة427.0للبنات االهلية الملوية ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم محمود مريم8559182042266012

التربية كلية/سامراء جامعة426.0للبنين االمين اعداديةاحيائيمحمود دخيل فالح محمد8560182041014016

التربية كلية/سامراء جامعة426.0الخارجيوناحيائيكاظم مجيد قائد منتظر8561242041400112

التربية كلية/سامراء جامعة425.0المختلطة البحتري اعداديةاحيائيمحسن خليفه ماجد حياة8562182042048008

التربية كلية/سامراء جامعة425.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيرشيد جالل محمد نبأ8563182042331021

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيمحمد عبدالرضا علي هناء8564182042275105

التربية كلية/سامراء جامعة424.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيهداب شمال شاكر سجاد8565262041202042

التربية كلية/سامراء جامعة424.0الخارجياتاحيائيمحمد بكر امير نور8566202042401051

التربية كلية/سامراء جامعة422.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيمحمد جاسم حامد زبيده8567192042226055

التربية كلية/سامراء جامعة421.0للبنين حمرين ثانويةاحيائيشحاذة احمد عباس حسن8568182041028005

التربية كلية/سامراء جامعة419.0للبنات النور ثانويةاحيائيمحمد موسى عباس بان8569182042238007

التربية كلية/سامراء جامعة417.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةاحيائيعكاب خزعل احمد محمد8570222041005060

التربية كلية/سامراء جامعة416.0للبنات المنى ثانويةاحيائيحسن كامل مؤيد زبيده8571182042256010

التربية كلية/سامراء جامعة415.0للبنين المفيد الشيخ ثانويةاحيائيعزيز جعفر فاروق احمد8572182041127003

التربية كلية/سامراء جامعة415.0للبنين االهلية النموذجية بلد ثانويةاحيائيمطلك احمد عباس سناء8573182042146018

التربية كلية/سامراء جامعة457.0للبنين غرناطة اعداديةتطبيقيخفي بدر عبد علي8574222051017055

التربية كلية/سامراء جامعة429.0الخارجيونتطبيقيغازي حازم عبدالزهره باسم8575292051400005

التربية كلية/سامراء جامعة407.0للبنين المختار عمر اعداديةتطبيقيخليفه عبد حمادي قيس8576182051040041

التربية كلية/سامراء جامعة402.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقياحمد محمود طارق دنيا8577182052162008

التربية كلية/سامراء جامعة400.0للبنات الريان ثانويةتطبيقيحمود جاسم الخالق عبد ساره8578182052250015

التربية كلية/سامراء جامعة397.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيعبادي علوان هادي علي8579232051257102

التربية كلية/سامراء جامعة396.0للبنين االصالح اعداديةتطبيقيناصر حسين علي سجاد8580222051015022

التربية كلية/سامراء جامعة396.0للبنين القادسية اعداديةتطبيقيحمادي الحسين عبد علي امير8581252051211003

التربية كلية/سامراء جامعة395.0المختلطة نجد ثانويةتطبيقيدعين كاظم يوسف يعقوب8582182051309006

التربية كلية/سامراء جامعة393.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةتطبيقيعلي ابراهيم حاتم سجى8583182052252013

التربية كلية/سامراء جامعة391.0للبنين المسائية الفجر ثانويةتطبيقيعجه حسوني راشد حسين8584222051309006

التربية كلية/سامراء جامعة388.0للبنين سامراء ثانويةتطبيقيحسين مايد حيدر حسين8585222051092009

التربية كلية/سامراء جامعة388.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيحمد شهاب عطا محمد8586182051331025

التربية كلية/سامراء جامعة388.0للبنات العقبة اعداديةتطبيقيجابر حسين فالح زهراء8587222052111014
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التربية كلية/سامراء جامعة386.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيالرحمن عبد خليل هللا عبد محمد8588182051077019

التربية كلية/سامراء جامعة383.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحمد حافظ الرضا عبد مؤمل8589282051151607

التربية كلية/سامراء جامعة383.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةتطبيقيغازي متعب محمد سعد8590182051336052

التربية كلية/سامراء جامعة381.0للبنين الشافعي ثانويةتطبيقيحسن حمود الستار عبد الرحمن عبد8591182051132010

التربية كلية/سامراء جامعة380.0للبنين القسطل اعداديةتطبيقيمحمد خلف محمد قاسم8592182051077017

التربية كلية/سامراء جامعة380.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيحسين لطيف صالح اللطيف عبد8593182051331017

التربية كلية/سامراء جامعة380.0للبنات األهلية (ع) الصادق ثانويةتطبيقيغيدان مهدي فالح تبارك8594242052088006

التربية كلية/سامراء جامعة380.0للبنات عمورية اعداديةتطبيقيصالح ابراهيم زياد الق8595182052183007

االداب كلية/سامراء جامعة363.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيمهدي كريم الستار عبد محمد8596182021350118

االداب كلية/سامراء جامعة392.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيالكريم عبد حنون مجيد زينه8597312042063059

االداب كلية/سامراء جامعة379.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةتطبيقيصالح علي حافظ غضبان8598182051283006

االثار كلية/سامراء جامعة379.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيكاظم فهد علي مرتضى8599212041272257

االثار كلية/سامراء جامعة375.0للبنات االهلية فاطمة انوار ثانويةاحيائيرضا محمد الجليل عبد مشتاق فاطمه8600292042088049

االثار كلية/سامراء جامعة364.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيعزيز راضي كريم حسن8601262041022030

االثار كلية/سامراء جامعة362.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيثويني سلمان صاحب رائد8602242041035051

االثار كلية/سامراء جامعة361.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيعلك كاظم الحسين عبد علي8603242041076082

االثار كلية/سامراء جامعة420.0للبنين  الرفاعي اعداديةاحيائيعوده هاشم خزن علي8604221941028053

االثار كلية/سامراء جامعة368.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيطه حمادي طه بالل8605182051343010

االثار كلية/سامراء جامعة365.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيعباس حردان ظاهر هللا عبد8606182051331018

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة361.0للبنات الحكمة دار ثانويةادبياحمد محمود الكريم عبد ايه8607182022268006

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة360.0للبنات الحكمة دار ثانويةادبيصالح مهدي فالح حياة8608182022268011

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة388.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيسلمان حسن صالح افنان8609182042242006

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة380.0للبنات االالء ثانويةاحيائيفيحان ابراهيم خالد زينب8610212042189011

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة377.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيكيطان هللا عبد طه احمد8611182041361005

االسالمية العلوم كلية/سامراء جامعة369.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةتطبيقيجاسم مهدي جاسم مهدي8612182051348004

العلوم كلية/سومر جامعة546.0للبنات االهلية الغدير ثانويةاحيائيلفته بهلول حسن زينب8613222042417041

العلوم كلية/سومر جامعة538.0الخارجيوناحيائيحمد عباس هراطه عباس8614252041400062

العلوم كلية/سومر جامعة535.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيطعمه الحسين عبد صالح هبه8615222042175276

العلوم كلية/سومر جامعة533.0الخارجيوناحيائيعبدهللا عباس جميل فرج8616292041400040

العلوم كلية/سومر جامعة527.0للبنين األهلية العلوم شمس ثانويةاحيائيعبد كريم رعد باقر8617222041053016

العلوم كلية/سومر جامعة519.0للبنين المقدادية اعداديةاحيائيحسين احمد عدنان احمد8618212041039010
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العلوم كلية/سومر جامعة513.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيخليوي جابر عبدهللا حنان8619222042164022

العلوم كلية/سومر جامعة447.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيحمادي علي عبد جبار هديل8620162052301044

العلوم كلية/سومر جامعة432.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيناصر مطير كاظم محمود8621222051319022

العلوم كلية/سومر جامعة420.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةتطبيقيعلي بشير حميد عباس8622222051301027

العلوم كلية/سومر جامعة417.0للبنات السوق اعداديةتطبيقيثجيل مطشر حسن نور8623222052209048

العلوم كلية/سومر جامعة412.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحميدي نعمه كاطع حسن8624282051151151

العلوم كلية/سومر جامعة409.0للبنين المسائية الهالل ثانويةتطبيقيعبيد خساب مسير صادق8625292051155033

العلوم كلية/سومر جامعة407.0للبنات النطاقين ذات اعداديةتطبيقيغني خليل علي االء8626262052102004

العلوم كلية/سومر جامعة406.0للبنين النجاح اعداديةتطبيقيسلمان حسين ثامر اركان8627222051067006

العلوم كلية/سومر جامعة404.0للبنات الكبير المجر اعداديةتطبيقيحسين جلوب محمد زهراء8628282052062016

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة443.0للبنين الرافدين ثانويةاحيائيشلتاغ حسين سامي منتظر8629242041034060

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة443.0الخارجيوناحيائيعكله محيسن علي سيف8630272041400033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة516.0للبنين الحجة انوار ثانويةاحيائيحمادي عيدان ماجد احمد8631161941026001

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة441.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيهللا عبد راضي قاسم حسين8632222041004017

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة432.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيعيسى محسن كاظم رنا8633222042143128

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة431.0للبنين البيطار ابن ثانويةاحيائيمنسي باشا قاسم عباس8634232041163010

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة426.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةاحيائينور مجيد ثامر مثنى8635272041153119

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة425.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيخضير كاظم علي حسنين8636232041042033

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة423.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيخلف الكريم عبد طارق شروق8637162052381091

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة404.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيلفته جاسم حسن هللا عبد8638222051311103

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة401.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيخلف عامر حيدر آيه8639162052150002

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة393.0للبنين الفراهيدي ثانويةتطبيقيحمدان احمد ناصح احمد علي8640162051075049

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة392.0الخارجياتتطبيقيمخور حسن الجليل عبد امال8641162052401008

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة391.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيحسين كرم مجيد زيد8642232051257058

المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب علوم كلية/سومر جامعة391.0للبنين االعالم اعداديةتطبيقيمحمد جاسم كاظم حسين8643162051045016

القانون كلية/سومر جامعة411.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةادبيسلطان حمود كريم مؤمل8644222021254034

القانون كلية/سومر جامعة395.0للبنات البنين ام اعداديةادبيهاشم جعفر هيثم زهراء8645222022152015

القانون كلية/سومر جامعة412.0للبنين  الفجر اعداديةتطبيقيشالكه زعزاع جبار حيدر8646222051031019

الزراعة كلية/سومر جامعة369.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيعصفور حسين علي اعتماد8647222042175011

الزراعة كلية/سومر جامعة367.0للبنين الميثاق ثانويةاحيائيالفي ربيع علي رسل8648222042064009

الزراعة كلية/سومر جامعة367.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيسربوت ذياب هللا عبد شيبان8649222041311034
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الزراعة كلية/سومر جامعة363.0للبنات النيل اعداديةاحيائيحسون جودة علي زينب8650222042169057

الزراعة كلية/سومر جامعة362.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيكاظم خلف جواد مريم8651222042162161

الزراعة كلية/سومر جامعة361.0للبنات النيل اعداديةاحيائيربح غازي حسين غفران8652222042169069

الزراعة كلية/سومر جامعة365.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيعمران صاحب رافد علي محمد8653222051311177

الزراعة كلية/سومر جامعة362.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةتطبيقيسمير عباس رزاق اوس8654222051373013

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة386.0للبنين دبي ثانويةادبيسعيد عامر علي احمد8655182021122003

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة381.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيمحمد كريم ماجد عباس8656222021028035

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة380.0للبنين المسائية الكوت اعداديةادبيعلي نجم نوري عمر8657262021201126

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة364.0للبنين االجيال اعداديةادبيمجيد شناوه ماجد علي8658162021014036

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة363.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيهللا نصر خلف زيدان مروان8659222021028058

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة361.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيشهاب ياسين سعدي ابراهيم8660142021015009

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة361.0للبنين االميني العالمة اعداديةادبيراضي هاشم تركي علي8661222021054044

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة360.0للبنين الكرامة اعداديةادبيهللا عبد نوري ضياء علي8662242021004060

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة403.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيجاسم جايد كريم مؤمل8663222041072122

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة400.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيثامر حمود فوزي سندس8664222042162117

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة398.0للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيمحمد جاسم رشيد زينب8665222042204120

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة395.0للبنين الشباب اعداديةاحيائيمحمود طالب علي مصطفى8666222041033183

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة394.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيجويذب كزار سعدون زهراء8667262042100023

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة393.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيعاصي كاظم محمد زهراء8668222042175120

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة392.0للبنين النصر اعداديةاحيائيزماخ عكموش علي حمزه8669222041027031

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة391.0للبنات الوركاء اعداديةاحيائيموسى كريم شمخي زهراء8670222042157047

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة390.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيغيدان زيد عبد هللا عبد زهراء8671242042100062

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة388.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيصالل حسن صادق زهراء8672222042143160

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة388.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيغافل كاظم احمد زهراء8673222042143138

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة388.0للبنات الديوانية اعداديةاحيائيسلمان الرضا عبد سالم زينب8674242042103068

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة387.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيشهاب عمران علي زينب8675242042124104

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة384.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيكاظم حميد مجيد مالك8676242042108123

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة384.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيحسين مجيد هللا عبد دعاء8677222042165030

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة383.0للبنات زنوبيا ثانويةاحيائيزغير عدنان حبيب بنين8678222042108011

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة383.0للبنين السالم اعداديةاحيائيناصر علي سامي كاظم8679222041013110

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة382.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحسين فاخر جاسم مؤمل8680222041003272
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واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة381.0اللبنات التحرير ثانويةاحيائيطاهر حمزه حميد غفران8681222042183067

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة379.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيجبار عادل عماد علي8682222041017072

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة384.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيعباس حسون علي ابراهيم8683222051311001

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة375.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيدايش دهيري كريم بشير8684222051311026

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة374.0للبنين تراب ابو ثانويةتطبيقيحسن مزبان جميل مؤمل8685282051036022

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة374.0للبنات قار ذي سما ثانويةتطبيقيزهيان فرج شعالن تهاني8686222052427007

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة374.0للبنين االهلية الخالدون ثانويةتطبيقيعبود جري فاضل محمد8687162051409015

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة373.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيجبر منخي كامل علي8688222051307134

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة373.0للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيهللا عبد سوادي كريم عباس8689282051008057

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة372.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيثجيل عزيز صالح محمد8690162051036115

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة372.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيهليل كاظم اياد محمد8691222051010057

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة372.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيحبيب مهاوي زيارة مجتبى8692162051053098

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة372.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيالرزاق عبد صابر بشير محمود8693162051363266

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة371.0للبنين  كربالء اعداديةتطبيقيثامر خلف جليل علي8694222051036070

واالقتصاد االدارة كلية/سومر جامعة371.0للبنات النصر اعداديةتطبيقيجناح صبيح داخل مروه8695222052167009

األساسية التربية كلية/سومر جامعة397.0للبنات الهدى اعداديةادبيكباشي حمزة رزاق نبأ8696242022115078

األساسية التربية كلية/سومر جامعة390.0للبنين المسائية الدواية اعداديةادبيفليح كاظم بدر نور8697222021313013

األساسية التربية كلية/سومر جامعة426.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائيمحمد هاشم خالد ابتسام8698222042175001

األساسية التربية كلية/سومر جامعة391.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقيدخيل عيه ناصر الدين جمال8699222051314020

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة400.0للبنات رملة اعداديةادبيركب خليف سلطان اماني8700222022115004

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة395.0الخارجياتادبيعوده ذياب رحيم نورس8701222022401101

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة386.0للبنات الشطرة اعداديةادبيالسادة عبد علي حسين هدى8702222022161032

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة386.0للبنين البطحاء اعداديةادبيماضي عطشان جاسم مرتضى8703222021006060

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة385.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةادبيفهد ثامر منصور تبارك8704222022188008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة384.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةادبيجالب عيسى عامر محمد8705232021257067

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة379.0للبنين المهدوية االعداديةادبيخنون مهدي فارس مؤمل8706292021017131

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة376.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيبشير نجدي علي يقين8707222022311023

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة376.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيطعيمه شريف غانم رائد8708222021028024

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة375.0للبنين العربي الخليج اعداديةادبيلهمود ناظم كامل مصطفى8709292021021068

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة374.0للبنات النجاح صدى اعداديةادبيعوده هللا عبد نجم زهراء8710222022170032

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة373.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةادبيزويد علي حيدر فاطمة8711222022143025
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االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة371.0المختلطة نافع بن عقية ثانويةادبينايف عزيز طاهر حسين8712222021266008

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة370.0للبنات الرفاعي اعداديةادبيفهد حنون جحيل رباب8713222022168015

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة369.0للبنات رملة اعداديةادبيحساني فليح حسن ايات8714222022115007

االولى الصفوف معلم/األساسية التربية كلية/سومر جامعة369.0للبنات االهلية البيان ثانويةادبيعبد جليل ليث زهراء8715222022208001

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة535.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيثامر لفته ابراهيم حسين8716222041035055

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة529.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيعبود مرجون ساجد العابدين زين8717242041062066

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة528.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةاحيائيحميد بناي حسين زيد8718252041122057

العلوم كلية/الخضراء القاسم جامعة528.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيمحي إبراهيم هشام ابراهيم8719232041020012

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة487.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيحسان قاسم محمد علي8720282041009036

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة468.0المختلطة القين بن زهير ثانويةاحيائيحسين عبيس ثامر حسن8721232041167008

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة439.0للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيمهدي خليف عادل علي8722232041052045

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة443.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيعبيس شخير ناهي حسنين8723232051252036

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة387.0للبنين النيل ثانويةتطبيقيعبود عباس خضير ياس8724232051033049

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة380.0للبنين المسائية اغادير ثانويةتطبيقيمحمود حسن محمود هاني8725212051282046

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة380.0للبنين االنام سيد اعداديةتطبيقيشدهان باجي عزيز مرتضى8726242051039056

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة379.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيموحي عبد عباس مصطفى8727242051001065

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة378.0للبنات عائشة ثانويةتطبيقيكريم علي راضي وديان8728112052082028

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة376.0للبنين الهاشمية اعداديةتطبيقيعبيد كزار مالك مجتبى8729232051019048

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة374.0المختلطة بابل ثانويةتطبيقيحسين ياسر عامر منتظر8730222051259010

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة373.0للبنين النصر اعداديةتطبيقيجاسم مزبان علي رسول8731222051027012

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة371.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيمحمد حسين ناصر حسين8732242051203053

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة367.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيطعمه الرضا عبد كاظم عالء8733142051029026

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة367.0للبنين المجد ثانويةتطبيقيعبيد شياع يوسف احمد8734232051025004

البيئة علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة366.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةتطبيقيخميس محمد العالي عبد مصطفى8735262051205060

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة559.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيشنون علي بردان بشرى8736292042053023

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة477.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيمحمد جبار صباح نور8737272052058057

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة453.0للبنين المسائية الفجر ثانويةتطبيقيبشير بردان فائق مسلم8738222051309031

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة448.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقيطنيب فهد مطير عباس8739222051314053

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة447.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيابراهيم رزاق ماجد علي8740252051008097

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة437.0للبنات التراث ثانويةتطبيقيهادي كامل عقيل رفل8741232052148008

االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة420.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهتطبيقيعنبر هالل جاسم احمد8742232051036002
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االحيائية التقانات كلية/الخضراء القاسم جامعة417.0للبنين الشعلة اعداديةتطبيقيشيحان عوده نعيم حسن8743242051012010

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة504.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيعباس فاضل عماد جعفر8744232041067019

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة492.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيكاظم السادة عبد طاهر قاسم8745232041252200

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة440.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيعوده الكاظم عبد عباس قاسم8746232041003069

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة436.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيابراهيم فاضل سلطان حيدر8747232041257077

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة428.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيحيدر عبد حيدر الوهاب عبد هشام8748232041017173

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة428.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيعباس عيدان حسن علي8749262041005072

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة422.0للبنين العزة اعداديةاحيائيشمع معيجل خيري احمد8750262041007003

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة421.0للبنين االهلية دجلة اعداديةاحيائيجوهر منيع مصعب منيع8751262041050046

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة421.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيعباس اسماعيل سعد الهدى نور8752272042058326

البيطري الطب كلية/الخضراء القاسم جامعة421.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةاحيائيشراد عبد صادق ٌعال8753272042070061

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة398.0للبنات االهلية االبرار ثانويةاحيائينعمه موسى عايد آيات8754242042078001

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة394.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيراجي ابراهيم طه هللا عبد8755232041067061

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة389.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيحسن سلمان ثائر تبارك8756232042304049

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة388.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيجابر يوسف رافد منتظر8757232041067126

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة388.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيسلطان علوان راضي احمد8758232041020020

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة386.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيداود ذياب رضا براء8759232042142052

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة383.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائي ساجت صاحب ايات8760232042271070

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة444.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيرزن حسن فتيخان تبارك8761231942092049

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة380.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيحسن كاظم فرحان حسين8762232041251129

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة380.0للبنين النيل ثانويةاحيائيظاهر عباس خضير حمزة8763232041033036

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة379.0الخارجياتاحيائيزويد جاسم عباس نور8764232042401100

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة379.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيمهدي حسين محمد منتصر ايات8765232042142037

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة376.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيعبيد كاظم ناصر علي8766232041006110

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة375.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيراضي كاظم اكرم زهراء8767232042103047

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة375.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيهادي زهير محمد زينب8768232042088273

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة373.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعلوان حظي علي هديل8769232042271792

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة372.0للبنات العذراء مريم ثانويةاحيائيحسن فالح علي زهراء8770232042082041

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة372.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيدريع علي عبد عباس نورا8771232042137067

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة372.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيحسين علي حيدر محمد8772232041020319

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة369.0للبنات المدحتية اعداديةاحيائيحميد حسين حميد سلوى8773232042090118
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الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة369.0للبنات االهلية بغداد ثانويةاحيائيمهدي صالح سمير زينب8774232042134014

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة368.0المختلطة المدائن ثانويةاحيائيشلتاغ كاظم صالح ليث8775232041184012

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة368.0المختلطة زيدون ابن ثانويةاحيائيآغا باش عبيد ثامر جنان8776232042193005

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة367.0للبنات الحلة ثانويةاحيائيناجي االمير عبد حيدر شهد8777232042100047

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة367.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيكطن حميدي فائز جنان8778242042122035

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة366.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيفليح حسن رشيد امير8779232041252023

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة366.0للبنات االهلية المستنصرية ثانويةاحيائيعبيس خضير رافع زينب8780232042138008

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة366.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبود خزعل فؤاد احمد8781232041251027

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة365.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيحمادي عباس حمادي تقى8782242042120061

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة364.0للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيحسين حسن غانم احمد8783232041071005

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة364.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيجبر كاظم جبار باقر8784232041006017

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة364.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيعلي نزار باقر ساره8785232042304133

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة364.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيعلي جاسم الرزاق عبد سجاد8786242041211037

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة363.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيمعارز كامل حسين بتول8787242042124024

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة363.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعبيد عاصي مكي نرجس8788232042271708

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة363.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيغياض محمد عالء حسين8789242041203067

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة363.0للبنات النجوم ثانويةاحيائيحسين سعود عباس شهد8790232042130045

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة362.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيزباله االمير عبد احمد براء8791242042134029

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة362.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيجبار نعمه علي مسار8792242042220705

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة362.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيالحسين عبد كاظم حيدر حسن8793242041062031

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة361.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيصالح كريم خليل ابراهيم8794232041020009

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة374.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةتطبيقيحمزه حربي قاسم مؤمل8795232051253047

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة374.0للبنين الدستور ثانويةتطبيقيكاظم مهدي عامر مهدي8796232051018049

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة373.0للبنين الكليم موسى ثانويةتطبيقيهللا عبد صاحب جمعه محمد8797232051065017

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة371.0للبنات التراث ثانويةتطبيقيجراد حسين محمد ذكرى8798232052148007

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة371.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيمطرود عيال حميد ندى8799232052271223

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة361.0المختلطة السهول ثانويةتطبيقيعبيس رحيم فؤاد هللا عبد8800232051182010

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة360.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةتطبيقيهاشم محي رحمن علياء8801232052143009

الزراعة كلية/الخضراء القاسم جامعة360.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيجواد هجول حيدر بنين8802232052124010

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة461.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيكريم ترتيب ثابت هدى8803232042089139

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة435.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيعبيد جاسم يونس سيف8804232041252106
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االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة420.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيعطيه حمود جاسم علي8805122041202092

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة420.0للبنات حلب اعداديةاحيائيحمزه حسين احمد زهراء8806242042107056

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة419.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمجلي فليفل سمير زينه8807232042120130

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة416.0الخارجياتاحيائيجاسم الكاظم عبد عدنان ساره8808232042401058

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة416.0للبنات الحلة ثانويةاحيائيكاظم جعفر صادق استجاب8809232042100003

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة415.0للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيكناوي عبيد حيدر نور8810252042108260

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة413.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيهللا عبد جريو جابر زهراء8811232042088184

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة411.0للبنات السنبلة ثانويةاحيائيرسن يحيى حسين سارة8812242042135041

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة407.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيكاظم محمد باسم محمد8813232041006139

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة406.0للبنات سارة ثانويةاحيائيفرحان خوام علي تبارك8814212042123016

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة393.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيموسى حسن احمد صفاء8815222051311088

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة391.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيمحمد اسحاق احمد مالك8816242052106046

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة381.0للبنات االهلية االوسط الفرات ثانويةتطبيقيبعيوي جواد محمد زهراء8817232052301003

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة375.0للبنين االسكندرية اعداديةتطبيقيحايف ثامر عصام حامد8818232051001005

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة368.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيعباس وناس علي حوراء8819242052220068

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة364.0للبنات الحلة ثانويةتطبيقيجواد عباس خضير طيبه8820232052100028

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة424.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةتطبيقيحسين طالب هاتف زهراء8821241952122023

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة363.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيعلي حسين حسن جواد8822232051044006

االغذية علوم كلية/الخضراء القاسم جامعة362.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيهللا عبد يحيى االمير عبد زهراء8823232052271104

الصيدلة كلية/نينوى جامعة592.4للبنين االولى المتميزين ثانويةاحيائيشيت محمود مدحت الدين سعد8824172041022035

الصيدلة كلية/نينوى جامعة592.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيداود محمد صدام عائشه8825172042231216

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة497.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمجيد صبري رأفت عماد8826172051351433

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة458.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيمحمود الدين حسام ليث عصام8827172051028071

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة445.0للبنين عدن ثانويةتطبيقيجبار محمد هاشم محمد8828202051084030

االلكترونيك قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة425.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةتطبيقياحمد نارين احمد سالم8829332051001017

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة556.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيمحمد علي محمد باسل اروى8830312042063010

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة555.0للبنات  مؤتة اعداديةاحيائيشاهين محمود محمد غفران8831172042301063

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة542.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائييونس ذنون مروان منتصر8832172041017223

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة540.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيحسن محمد تحسين زهراء8833292042160079

والمعلوماتية الحاسوب قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة469.0للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيعبد محمد خالد وليد مخلد8834142051169047

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة576.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعبدهللا فرحان سالم احمد8835172041400008

567 من 285صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

االتصاالت قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة564.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعبدهللا احمد محمد علي8836172041400098

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة531.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةاحيائيالمحسن عبد اسعد صفوان مناف8837172041157018

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة525.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائييحيى محمد معتصم الهدى نور8838172042357807

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة522.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيظاهر دحام تحسين عبيده8839172041008228

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة510.0للبنين النموذجية النصراحيائيجميل مؤيد محمود الدين نور8840312041024181

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة510.0للبنات زمعة بنت سودة ثانويةاحيائيمحمد قاسم يحيى آمنه8841172042319002

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة453.0للبنات الطالئع اعداديةتطبيقيمحمود مؤيد مهند ريم8842172052294017

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة445.0للبنات االندلس اعداديةتطبيقيجدوع ددو رافع مينا8843172052286029

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة439.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيمحمود طه محمود مريم8844162052381131

والسيطرة النظم قسم/االلكترونيات هندسة كلية/نينوى جامعة420.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيالكريم عبد رفعت شاكر يونس8845172051351796

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة506.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيحمدون فتاح محمد عبيدة8846172041007108

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة504.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيكاظم موسى طيار دالل8847172042357261

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة499.0للبنين الراية اعداديةاحيائيمحمد احمد منير محمود8848172041025063

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة482.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيياسين الرزاق عبد محمود احمد8849332041001010

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة474.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيناصر عبد جمال علي8850172041007113

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة449.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيمحمد هللا عطا خالد محمد علي8851332041070056

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة439.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائييوسف طه معمر طه8852202041259123

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة434.0للبنات التراث ثانويةاحيائيناجي علي طارق رنا8853232042148020

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة432.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيبدران استقالل هشام عمر8854172041351562

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة431.0للبنات المسعودي ثانويةاحيائيناصر احمد جاسم رند8855232042095032

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة429.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيحسين بكر الدين بهاء صفوان8856172041028088

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة427.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيياسين مبارك الرحمن عبد حسين8857312041063020

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة423.0الخارجيوناحيائيحسين علي المحسن عبد احمد8858222041400007

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة416.5للمتميزات االعتزاز ثانويةاحيائيعلي عزيز وليد نورا8859132042121236

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة406.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةاحيائيجاسم كريم حسين كرار8860262041205075

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة405.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيسامي علي كاظم العابدين زين8861172041351289

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة404.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاحيائياحمد عبدالقهار يحيى عبدالرزاق8862192041340049

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة402.0للبنين السالم دار اعداديةاحيائيعلي حسين احمد حارث8863172041023025

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة399.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسعيد منير محمد احمد ريم8864172042357374

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة398.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيججو هادي مازن هادي8865312041070187

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة443.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقياحمد شهاب احمد محمود8866172051023077
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المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة412.0للبنات االهلية الشرقية زهور ثانويةتطبيقيسليمان عبدالمجيد صهيب طيبه8867172052382003

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة404.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةتطبيقيالسالم عبد الهادي عبد محمد الرحمن عبد8868332051001021

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة397.0ايمن-  الخارجيونتطبيقياحمد خضر علي حسين8869172051400014

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة392.0للبنات الشرقاط اعداديةتطبيقيحمودي طه الرحمن عبد زهراء8870182052163011

المعلومات تكنولوجيا كلية/نينوى جامعة390.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيالقادر عبد نوري محمد الرحمن عبد الناصر عبد8871172051011061

القانون كلية/نينوى جامعة411.0للبنين عدس تل ثانويةادبيابراهيم محمود محمد غسان8872172021096004

القانون كلية/نينوى جامعة501.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيسليمان حسن صادق احمد8873332041070005

القانون كلية/نينوى جامعة483.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيهللا عبد طه عمر حمزة8874172041011056

التمريض كلية/نينوى جامعة584.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيقولو حجي مشكو ماهر8875332041051086

التمريض كلية/نينوى جامعة566.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائياحمد سليمان محمد ايه8876172042232027

التمريض كلية/نينوى جامعة564.0للبنات الزيتونة اعداديةاحيائيكريم سليم حسين هبه8877212042092110

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة562.0للبنات االهلية المعالي ثانويةاحيائياحمد ابراهيم السالم عبد زينب8878192042141019

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة547.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاحيائيمحمد ملوكي زياد الملك عبد8879192041011075

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة541.0للبنات الياقوت اعداديةاحيائيعبد احمد خميس رونق8880192042246053

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة538.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيعارف هللا عبد عدنان حسين8881202041030047

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة522.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةتطبيقيجاسم جبار رافع الجبار عبد8882192051040028

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة520.0للبنين االهلية المعالي ثانويةتطبيقيفيحان صالح مجيد احمد8883192051085005

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة512.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةتطبيقيعطية عجرش محسن محمد8884222051040040

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة477.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيعلي احمد عدنان الدين عز8885112051025030

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة472.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةتطبيقيجاسم جبار رافع قتيبه8886192051040034

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة456.0للبنين الصقالوية اعداديةتطبيقيوكاع هللا عبد علي هللا عبد8887192051028023

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة453.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقيخلف احمد حميد القادر عبد8888192051009037

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة452.0للبنات االندلس ثانويةتطبيقيخلف احمد محمد ايالف8889192052183003

التطبيقية العلوم كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنات الشرقية عنه ثانويةتطبيقيمحمد مخلف عوده رغد8890192052201004

القانون كلية/الفلوجة جامعة448.0للبنين الفتوة اعداديةادبيعرسان فيحان حامد علي8891192021065014

القانون كلية/الفلوجة جامعة440.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيصالح عبد زياد طارق8892192021350066

القانون كلية/الفلوجة جامعة432.0للبنين عنة اعداديةادبيحمد عبيد ابراهيم وائل8893192021021016

القانون كلية/الفلوجة جامعة427.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةادبيشمران محمود كامل السالم عبد8894192021343082

القانون كلية/الفلوجة جامعة447.0للبنين النافع العلم اعداديةاحيائيمخلف عدنان غسان عمر8895192041095062

القانون كلية/الفلوجة جامعة418.0المسائية الراية اعداديةتطبيقيخلف حنتوش حميد عبدهللا8896192051341052

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة449.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاحيائيعواد ابراهيم حاتم رامي8897192041340032

567 من 287صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة442.0للبنين النموذجية النصراحيائيعاشج صبيخان حمد هللا عبد8898312041024084

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة436.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيعجيل كاظم حمود حاتم8899112041203047

البيطري الطب كلية/الفلوجة جامعة430.0للبنات العراقية اعداديةاحيائيالحسين عبد المهدي عبد علي ضحى8900212042139148

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة414.0للبنين الفتوة اعداديةادبيحمادي حسن فالح احمد8901192021065002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة412.0خارجيونادبيجمعه حسن فالح هللا عبد8902192021400059

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة408.0الخارجياتادبيهللا عبد داود خالد سجى8903112022401114

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة408.0للبنين الناصر الرحمن عبد ثانويةادبيمحمد شالع صباح مصطفى8904192021008009

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة408.0للبنات المسائية البتول ثانويةادبينايف فياض حسن أنعام8905102022222004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة405.0للبنات االمل اعداديةادبيفرحان فاخر محمد حنين8906192022195017

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة405.0للبنين العرفان اعداديةادبيجاسم حامد محمود يونس8907192021029029

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة402.0للبنين زيدون ابن اعداديةادبيعسل محمد صدام محمد8908192021031027

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة399.0خارجيونادبيعايد ابراهيم غازي مروان8909192021400109

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة398.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيجاسم عواد جمعه علي8910192021101028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة398.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةادبيخلف علي حسين عمر8911192021027008

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة398.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةادبيغريب موسى صادق مصطفى8912102021200150

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة398.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةادبيعلي حسن بركات معن8913192021011052

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة397.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيحزوم رجب مهدي حسين8914112021203072

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة396.0المسائية الخالدية ثانويةادبيربيع عاصي محمد أحمد8915192021346012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة395.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيجاسم سعود محمود محمد8916192021040041

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة395.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيكاظم محمد وائل عمر8917192021350107

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة395.0المسائية الخالدية ثانويةادبيسعود جدوع حميد كريم8918192021346052

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة393.0للبنين المسائية التحرير ثانويةادبيغضب عبد خميس محمد8919192021351041

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة391.0المسائية الخالدية ثانويةادبيمحمد أحمد شهاب شاهر8920192021346031

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة391.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيابراهيم عبد سعد سامي8921192021350055

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة390.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيخلف هللا عبد صالح عمر8922192021101034

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة388.0للبنين الخضراء اعداديةادبيالرزاق عبد نايف مهند احمد8923102021013006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة386.0للبنات المعراج اعدايةادبيابراهيم جاسم عدنان طيبه8924102022113049

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة385.0المختلطة المربد ثانويةادبيمطر ثامر مصطفى احمد8925112021152006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة384.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةادبيصالح دويح علي حسين8926192021340021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة384.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيامين المجيد عبد ذاكر محمد ايوب8927192021342032

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة382.0للبنات الشرقية عنه ثانويةادبيمحمد مخلف عوده رافده8928192022201009
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة382.0للبنين النبوغ ثانويةادبيحمد عبد اسماعيل عمر8929192021039006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة382.0المسائية الخالدية ثانويةادبيخلف أحمد ضياء أحمد8930192021346006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة382.0للبنين الباهلي امامه ابي ثانويةادبيخلف هللا عبد صالح احمد8931192021101006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة381.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيصالح فيصل ادريس هللا عبد8932192021342085

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة380.0للبنين المختار عمر ثانويةادبيضاحي ابراهيم صالح ليث8933192021059021

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة379.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيحسين مظلوم عمار زيد8934112021189035

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة434.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمود عمر8935192041343147

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة426.0للبنات جنين اعداديةاحيائيفرحان فياض سامي شهد8936192042149046

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة409.0للبنين الصقالوية اعداديةاحيائيمخلف حبيب داود غيث8937192041028024

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة409.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاحيائيمحمد بشير وليد علي8938192041010034

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة407.0للبنات السويس ثانويةاحيائيجاسم عبد خلف منتهى8939192042261033

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة394.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيمخلف حميد مجيد عمار8940192041070039

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة394.0المختلطة الزهاوي ثانويةاحيائيمحمد حسون عدنان مصطفى8941192041282012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة394.0للبنات البطولة اعداديةاحيائيخميس كاظم مثنى فاطمه8942102042110082

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة394.0للبنين وقاص ابي بن سعد اعداديةاحيائيعبود هاشم جمعه صالح8943192041041025

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة387.0للبنات الحضارة ثانويةاحيائيسرحان عناد كريم يقين8944102042108116

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة386.0للبنات االمل اعداديةاحيائيصالح عباس خميس مروة8945192042195091

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة386.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيظاهر محمد فاضل مريم8946272042063188

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة386.0للبنين االهلية المجد ثانويةاحيائيفهد احمد مجيد اسامة8947192041114018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة386.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيسلطان عبد جبار فارس8948112041026109

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة384.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاحيائيجاسم محمود حسن احمد8949192041350004

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة381.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائيقاسم حسن الدين عالء علي8950112041209040

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة381.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيمحمود اللطيف عبد سعد علي8951212041054095

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة380.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيخلف مشعل عبد رهام8952192042370093

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة380.0الخارجيوناحيائيعبو تركي حامد غزوان8953232041400114

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة379.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاحيائيدخن خلف سعدي الرحمن عبد8954192041027015

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة378.0للبنين المسائية الرواد ثانويةاحيائيكاظم خفيف عليوي حيدر8955232041255040

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة377.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائياسماعيل جليل ماجد جليل8956232041001018

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة377.0للبنين المشرق الغد اعداديةاحيائيصالح راسم عاصم قيس8957212041063055

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة377.0للبنين البيان اعداديةاحيائيمحسن فخري االمير عبد حيدر8958232041014043

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة377.0خارجيوناحيائيالحافظ عبد طاهر مهند سيف8959192041400019
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واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة377.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيعالوي ابراهيم خليل دعاء8960192042369111

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة376.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيحسين محمد عبدالرحمن هدى8961192042166091

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة376.0للبنات الهجرة ثانويةاحيائيلطيف علي مبدر ساريه8962182042174024

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة376.0للبنين الميثاق اعداديةاحيائيعبد صبار اياد احمد8963192041006003

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة375.0للبنات العال اعداديةاحيائيكرين خلف سالم منار8964192042156072

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة374.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةاحيائيصالح علي حسن ايناس8965192042373011

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة415.0للبنين الصقالوية اعداديةتطبيقيحسين محمد اسماعيل حازم8966192051028009

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة384.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةتطبيقيجاسم احمد حاتم احمد8967192051010002

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة383.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةتطبيقيجمعان نوري صباح الرحمن عبد8968192051010014

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة382.0للبنين المستقبل ثانويةتطبيقيسهيل دحام طارق محمد8969122051012015

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة380.0للبنات االمل اعداديةتطبيقيمطر هوبي احمد وديان8970192052195028

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة380.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيحسين صبحي محمد هللا عبد8971102051013081

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة379.0للبنات االهلية المجد ثانويةتطبيقيعبدالجليل مجيد عبدالرزاق ايه8972192052383006

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة375.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةتطبيقيعبد ولي الحميد عبد دلي8973192051069012

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة374.0للبنين الرصافي اعداديةتطبيقياهتيمي ابراهيم هللا عبد ابراهيم8974192051012001

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة372.0للبنين االندلس ثانويةتطبيقيعارف حديد بالل مصطفى8975102051012015

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة372.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةتطبيقيذياب مهدي خضير مصطفى8976102051200033

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة371.0للبنين الصقالوية اعداديةتطبيقياحمد حسن صالح حسن8977192051028010

واالقتصاد االدارة كلية/الفلوجة جامعة371.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقيسليمان فرحان ابراهيم محمد8978192051009061

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة410.0للبنين المسائية النساف ثانويةادبيفرحان احمد عباس اوس8979192021364011

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة387.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةادبيعبد محمود علي بلقيس8980192022373010

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة387.0خارجياتادبياحمد ريكان محمد رويده8981192022401042

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة369.0للبنات االمل اعداديةادبيعباس ابراهيم خليل شهد8982192022195042

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة366.0خارجياتادبيعواد سليمان ندى سناء8983192022401067

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة365.0للبنات المسائية االنتصار ثانويةادبيمحل حميد سلمان سارة8984192022373020

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة386.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاحيائيالغني عبد اسعد مصطفى معن8985192041010058

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة373.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيعبدهللا نجم احمد هند8986192042226153

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة373.0خارجيوناحيائيحديد جزاع ايوب القادر عبد8987192041400024

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة375.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقياسعيد محمد باسم عمر8988192051013039

االسالمية العلوم كلية/الفلوجة جامعة366.0للبنات الفضيلة ثانويةتطبيقيدللي الرزاق عبد الرحمن عبد حنين8989102052084001

الطب كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة599.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيسلمان عبيد حيدر فاطمه8990242042220626
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الصيدلة كلية/الطبية حيان بن جابر جامعة592.0الخارجياتاحيائيحماده عمران علي رسل8991252042401066

التمريض كلية/تلعفر جامعة558.0للبنات الحق سيف ثانويةاحيائيحمزة رضا محمد هدى8992272042076062

التمريض كلية/تلعفر جامعة557.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةاحيائيداود يونس سلمان سجى8993212042293046

التمريض كلية/تلعفر جامعة554.0ايسر-  الخارجياتاحيائيمحمد احمد عبدهللا والء8994172042403160

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة371.0للبنين فايدة ثانويةادبيطيب اسماعيل سالم فواز8995172021098014

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة366.0للبنين الجزيرة اعداديةادبيخضر اسماعيل عيد محمد اسماعيل8996172021121002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة423.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائياحمد هللا عبد احمد العزيز عبد8997172041080057

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة418.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيمحمد ابراهيم عباس ايمان8998172042353013

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة414.0للنازحين المختلطة 1 بيرسفي ثانويةاحيائيسيدو رشو علي حسين8999332041023012

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة414.0ايمن-  الخارجيوناحيائيدخيل حسين جرس جواد9000172041400037

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة410.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيحمزة الرحيم عبد قاسم الرحيم عبد9001172041178062

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة408.0للبنين اشور اعداديةاحيائيحمزة قاسم يحيى مصطفى9002172041147041

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة408.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعلي نجم علي احمد9003172041400012

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة400.0ايمن-  الخارجيوناحيائيخلف سلو زيدو عماد9004172041400101

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة397.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيخضر حسن صالح حسن9005172041011048

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة397.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي الجبار عبد علي حسين9006172041351230

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة394.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائياحمد جردو محسن ليث9007332041001087

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة391.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائيحسن محمد رسول احمد9008202041391002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة390.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيحسون صالح حسون انسام9009172042288036

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة388.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمود موسى الدين عز محمد9010172041351706

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة385.0ايمن-  الخارجيوناحيائيقاسم خلف حسن فاروق9011172041400115

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة384.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةاحيائيجبر حسين سالم زينب9012242042168047

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة379.0للبنات المستقبل ثانويةاحيائيمزرب موسى تقي فاطمة9013232042106066

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة402.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيهاشم توفيق محمد سامي اسماء9014172052357022

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة398.0للبنات تلعفر اعداديةتطبيقيعلي الياس زينل اسراء9015172052261001

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة368.0للبنات تلعفر اعداديةتطبيقيعلي الياس زينل زهراء9016172052261009

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة368.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةتطبيقيمصطفى محمد جاسم محمد9017172051020061

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة366.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيسليمان نوح حسين ابراهيم9018252051008005

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة366.0ايمن-  الخارجياتتطبيقيحسن محمدنور سليمان عائشة9019172052401024

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة365.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيذياب حسين سلمان هللا عبد9020292051016051

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة365.0للبنين االمل شمس اعداديةتطبيقيغضيب محمد كاظم مهند9021222051374070
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األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة364.0للبنين المسائية الفهود ثانويةتطبيقيخوين جويد فائق عباس9022222051308033

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة363.0للبنين االصالح اعداديةتطبيقيجاسم ربح باسم احمد9023222051015002

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة363.0للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيحمزه خضير فاضل امير9024232051255012

األساسية التربية كلية/تلعفر جامعة363.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيفرحان فهيد علي عباس9025222051319014

والغاز للنفط الصناعية االدارة كلية/والغاز للنفط البصرة جامعة565.6للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحميد الحسين عبد حيدر جعفر9026252041031100

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة441.0الخارجيونادبيالياس محمد عبدالجبار وائل9027202021400311

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة416.0ايمن-  الخارجيونادبييوسف مراد الياس سمير9028172021400094

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة402.0للبنين شاقولي ثانويةادبيعلي فتحي حازم فاطمه9029172022072001

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة399.0الخارجيونادبيمحمد جاسم محمد هيثم9030152021400181

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة386.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيخضر محمد جاسم عمر9031172021351328

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة384.0للبنين غطفان اعداديةادبيحمادي ذيبان مطر الدين عون9032182021042022

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة373.0ايسر-  الخارجيونادبيموسى جميل علي عبدهللا9033172021402081

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة368.0للبنين البرغلية اعداديةادبيصالح محمد طه الزبير9034172021114007

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة367.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيسعيد ابراهيم نزار حذيفه9035172021351128

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة385.0للبنين سارية اعداديةاحيائيعطوان علي حسين محمد9036172041018158

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة385.0ايسر-  الخارجيوناحيائيعبدالمجيد محمد هشام حكم9037172041402032

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة382.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيهللا عبد بشير امين محمود9038172041364069

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة382.0للبنين شاقولي ثانويةاحيائيهللا عبد قاسم محمود محمد9039172041072025

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة379.0للبنين برطلة اعداديةاحيائييونس عباس حمزه مهدي9040172041067068

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة377.0المختلطة سراجق اعداديةاحيائيكريم عباس اياد القادر عبد9041212041248021

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة377.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيزينل مختار عباس مصطفى9042172041351803

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة376.0للبنين العباسي اعداديةاحيائيصكر خليل ضياء غالب9043202041020056

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة375.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيعلي يونس زكر موسى9044172041124160

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة374.0للبنين الكسك ثانويةاحيائيعيسى حسن نذير مصطفى9045172041116015

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة374.0ايسر-  الخارجيوناحيائيعزيز محسن عبدالعزيز طارق9046172041402051

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة372.0للبنات شبك منارة ثانويةاحيائيداود جاسم خليل نغم9047172042272039

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة370.0للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيفتوحي بهنام شعيا رنين9048172042247016

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة370.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيحسين علي حميد حارث9049212041012029

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة369.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيرشيد صادق جواد ايه9050172042244015

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة369.0للبنين نوح ثانويةاحيائيعلي حسين صبحي انور9051212041053015

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة369.0للبنات الموفقية ثانويةاحيائيجعفر خضر الستار عبد صفا9052172042269039
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واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة367.0المختلطة االلباب ثانويةاحيائيعلي مهدي هيثم رغد9053182042297004

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة367.0للبنين االمل ثانويةاحيائيحسين هللا عبد فوزي قصي9054312041004009

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة367.0للبنين السالم ثانويةاحيائيدرويش خلف عامر عبيده9055182041044031

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة366.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائياسماعيل حسو هاشم ناطق9056172041348066

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة366.0الخارجيوناحيائيكاظم صالح احمد مصطفى9057252041400114

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة365.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائينوري زيد عبد علي سيف9058272041004041

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة364.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيزيدان اسكندر كريم احمد9059312041070017

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة364.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيعالوي سليم إبراهيم نوار9060202041004072

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة364.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيابلحد سعيد ضياء عذراء9061172042244071

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة364.0ايمن-  الخارجياتاحيائيحسن محمد خلف ايالف9062172042401014

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة363.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيمحمد احمد انور عمر9063202041259202

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة363.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيسلمان شدهان ياسر عال9064262042096133

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة363.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيجاسم محمد ميسر احمد9065172041350051

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة363.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيخضير فاضل ابراهيم هديل9066182042227062

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة363.0للبنين وانة ثانويةاحيائيالدين محي يونس الدين فخر محمد9067172041093023

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة432.0للبنين حمرين ثانويةتطبيقيحسين عماش عناد عمر9068311951011023

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة370.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيمصطفى فتحي احمد علي9069172051023048

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة368.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيحاجم بهاء فواز منتقى9070312051009065

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة364.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيمحمد هللا عبد عامر آيه9071202052135001

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة364.0للبنات النهضة اعداديةتطبيقيخلف عبيد حامد تبارك9072192052191008

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة364.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيعباس عوده رعد هيثم9073222051300139

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة363.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعبيد ابراهيم خالد وليد9074172051351758

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة363.0للبنين  المرتضى اعداديةتطبيقيجابر كامل نبراس مصطفى9075222051019045

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة362.0للبنين كوثا اعداديةتطبيقيفرحان كريم رزاق مصطفى9076232051051032

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة362.0للبنين التميز اعداديةتطبيقيحبيب سبتي منصور محمد9077222051356083

واالقتصاد االدارة كلية/الحمدانية جامعة362.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيمحسن النبي عبد الحسين عبد محمد9078222051300116

التربية كلية/الحمدانية جامعة377.0للبنين تلكيف  اعداديةادبيسلطان ابراهيم هللا عبد ابراهيم9079172021084003

التربية كلية/الحمدانية جامعة374.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبياحمد فارس هاني حسين9080252021012072

التربية كلية/الحمدانية جامعة373.0للبنين برطلة اعداديةادبيسلطان محمد مجيد الغفار عبد9081172021067019

التربية كلية/الحمدانية جامعة369.0للبنين برطلة اعداديةادبيويردي فارس زكر نوح9082172021067041

التربية كلية/الحمدانية جامعة366.0للبنين شاقولي ثانويةادبياحمد صالح فارس محمد9083172021072009
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التربية كلية/الحمدانية جامعة366.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيجبر علي حسين علي9084212021001040

التربية كلية/الحمدانية جامعة364.0ايمن-  الخارجيونادبياحمد عبد احمد هيثم9085172021400229

التربية كلية/الحمدانية جامعة363.0المختلطة الهويرة اعداديةادبيحسين عزيز يونس يوسف9086312021002022

التربية كلية/الحمدانية جامعة361.0للبنات زنوبيا ثانويةادبيسليمان داؤد سالم عال9087172022264006

التربية كلية/الحمدانية جامعة361.0للبنين المسائية المنار ثانويةادبيسليمان غريب مسلم العابدين زين9088172021364010

التربية كلية/الحمدانية جامعة480.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيابلحد كريم ماجد موريس9089172041367051

التربية كلية/الحمدانية جامعة469.0للبنين مهد ثانويةاحيائيسيدو اسماعيل حمو زياد9090172041102014

التربية كلية/الحمدانية جامعة463.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيحلو خليل حسين عاليه9091172042245048

التربية كلية/الحمدانية جامعة456.0للبنات بحركة ثانويةاحيائيعزيز زيور حسين أسيل9092312042043002

التربية كلية/الحمدانية جامعة445.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيأحمد إبراهيم يحيى فارس9093172041001027

التربية كلية/الحمدانية جامعة439.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيحميد احمد محمد حارث9094172041362011

التربية كلية/الحمدانية جامعة436.0للبنين بعويزة ثانويةاحيائيأحمد حسين نعمت باقر محمد9095172041083046

التربية كلية/الحمدانية جامعة435.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيزغير حسن عقيل حسن9096222041003053

التربية كلية/الحمدانية جامعة432.0المختلطة دهوال اعداديةاحيائيخدر حمي شفان فهد9097172041347021

التربية كلية/الحمدانية جامعة427.0المختلطة الهويرة اعداديةاحيائيحسين رشيد توفيق محمد9098312041002017

التربية كلية/الحمدانية جامعة426.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائيخضر محمد بدران عذراء9099172042249072

التربية كلية/الحمدانية جامعة421.0للبنين جربوعة ابو ثانويةاحيائيشعبان جمعه سالم داؤد9100172041196008

التربية كلية/الحمدانية جامعة419.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيغني خليل المطلب عبد فاطمه9101142042140104

التربية كلية/الحمدانية جامعة418.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةاحيائيقاسم رزو ميرزا صالح9102332041060022

التربية كلية/الحمدانية جامعة417.0للبنين الثانية العراق ثانويةاحيائيحاجي رشو خيري نزار9103172041149058

التربية كلية/الحمدانية جامعة417.0للنازحين المختلطة 1 بيرسفي ثانويةاحيائيخلف برجس قاسم عماد9104332041023035

التربية كلية/الحمدانية جامعة417.0ايمن-  الخارجيوناحيائيحسن عزيز حازم احمد9105172041400006

التربية كلية/الحمدانية جامعة416.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيجاسم محمد الرزاق عبد شذى9106172042280080

التربية كلية/الحمدانية جامعة408.0للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقيمجيد دانو فائز فاتن9107172052247018

التربية كلية/الحمدانية جامعة400.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقيحسين عطيه فارس شهد9108172052371044

التربية كلية/الحمدانية جامعة388.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيطه محسن هللا وعد محمد9109172051351649

التربية كلية/الحمدانية جامعة386.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيهللا عبد نجم نزار مصطفى9110162051364156

التربية كلية/الحمدانية جامعة383.0للبنين بحزاني اعداديةتطبيقيسليمان جمعه كوتان حمودي9111172051060017

التربية كلية/الحمدانية جامعة378.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيداوود حسين علي سعد9112162051053051

التربية كلية/الحمدانية جامعة377.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيعزيز حيدر عباس جنان9113172052403014

التربية كلية/الحمدانية جامعة373.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةتطبيقيعوده النبي عبد عيسى قيس9114222051319018
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التربية كلية/الحمدانية جامعة373.0للبنين سارية اعداديةتطبيقيعلي شيت محمد علي سيف9115172051018011

التربية كلية/الحمدانية جامعة371.0للبنين المحزم ثانويهتطبيقياحمد الجبار عبد احمد الرزاق عبد9116182051024017

التربية كلية/الحمدانية جامعة369.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيسعيد مجيد عمار هللا عبد9117172051023041

التربية كلية/الحمدانية جامعة369.0للبنين الغربية االعداديةتطبيقيسعدي طارق زياد طارق9118172051007025

التربية كلية/الحمدانية جامعة369.0للبنين النبوي المسجد ثانويةتطبيقيحسين كامل ريسان مصطفى9119292051016088

التربية كلية/الحمدانية جامعة368.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيابراهيم حسن فالح اياد9120172051351128

التربية كلية/الحمدانية جامعة368.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونتطبيقيرمضان محمود صالح سرهنك9121202051402009

التربية كلية/الحمدانية جامعة368.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيعلي الرزاق عبد باسم محمد9122162051364125

التربية كلية/الحمدانية جامعة367.0للبنين شريف صادق اعداديةتطبيقيمهدي ولي سيد ابراهيم يادكار9123212051088018

التربية كلية/الحمدانية جامعة367.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيجاسم جبر مهند جبر9124172051023018

التربية كلية/الحمدانية جامعة367.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقياسيبت علي محمد عمر9125202051262066

التربية كلية/الحمدانية جامعة367.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيالرزاق عبد ذنون نشوان محمد9126172051021017

التربية كلية/الحمدانية جامعة366.0للبنين االنام سيد اعداديةتطبيقيكاظم جاسم محمد حسين9127242051039018

التربية كلية/الحمدانية جامعة366.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقياحمد ابراهيم خالد مصطفى9128102051020220

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة563.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيهاشم جثير حيدر زينب9129132042281077

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة541.0للبنات البسالة اعداديةاحيائيهيكل كاظم جواد ايه9130132042092005

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة540.0للبنات األمل اعداديةاحيائيعليوي صبيح سمير سمر9131112042065110

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة539.0الخارجياتاحيائيعلي كاظم احمد نور9132132042401125

العلوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة519.0الخارجيونتطبيقيمحمد كريم عبدالرضا حسن9133292051400008

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة510.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيصالح هادي ضياء هللا عبد9134132041012069

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة507.0الخارجيوناحيائيجميل حمد هللا عطا محمد9135122041400065

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة497.0الخارجياتاحيائيجابر كاظم عادل رواء9136112042401064

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة408.0للبنين المسائية الحي اعداديةتطبيقيروضان فاضل حسين احمد9137262051202001

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة399.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيردام عبيد عباس حسن9138162051084048

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة392.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيناهي عكار نعمه هللا عبد9139262051209052

والبيئة الطاقة علوم كلية/للعلوم الكرخ جامعة391.0للبنين الجمهورية إعداديةتطبيقيعلي عبد رحيم وضاح هللا عبد9140142051016057

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة449.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسين عويد عباس هبه9141242042118154

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة441.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيجاسم طالب كمال شذى9142162042383161

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة461.0للبنين الفارض ابن ثانويةتطبيقيعباس خضير علي هاشم9143212051015018

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة394.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيلفته عبد عباس حسن9144282051009014

والجيوفيزياء النائي التحسس كلية/للعلوم الكرخ جامعة387.0الخارجيونتطبيقيعبيس صبري نعمه مثنى9145232051400065
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الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة535.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيشبيب قنبر الرزاق عبد سكينة9146262042120136

الحاسوب اتصاالت قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة534.1المتميزات ثانويةاحيائيسلمان شناع مبين روان9147142042094058

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة516.0للبنات النموذجية األهلية الفراشة ثانويةاحيائيخلف غانم قاسم نبأ9148102042124003

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة515.0للبنات البطولة اعداديةاحيائيحمود حسن صباح فاطمه9149102042110080

االعالم تكنولوجيا قسم/الهندسة كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة488.0للبنات سارة ثانويةاحيائيمحمد خليل الرحمن عبد ساره9150212042123029

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة577.0للبنين الخضراء اعداديةاحيائيعامر ريكان فراس امين9151102041013026

الحيوية الطبية المعلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة458.0للبنين المختار عمر ثانويةتطبيقيعلي محمد الحسين عبد محمد مصطفى9152102051004021

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة441.0الخارجيوناحيائيهادي عبود علي يوسف9153152041400065

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة440.0للبنات السعدية حليمة ثانويةاحيائينايل مطرود فياض نسرين9154102042129019

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة439.0للبنات زينب اعداديةاحيائيكاظم صكبان صالح نبأ9155142042110215

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة435.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةاحيائيالحسن عبد بدر وليد طة9156112041210030

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة430.6للبنين بابل ثانويةاحيائيمنكش علي احمد علي9157232041021070

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة428.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيمجيد داود محمد سجى9158152042080210

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة427.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيمحمد طه اركان هللا عبد9159112041018069

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة426.0للبنات النطاقين ذات ثانويةاحيائيجبر مجبل جمال اسراء9160112042077004

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة411.0للبنات الجامعة ثانويةتطبيقيذياب مظاهر مصطفى طيبه9161102052091024

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة408.0للبنات المسائية السماحة ثانويةتطبيقيالرحمن عبد الكريم عبد الرحمن عبد هالة9162112052215071

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة403.0للبنات حطين ثانويةتطبيقيمحسن االله عبد رافل رنا9163102052079003

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة400.0للبنين المركزية اعداديةتطبيقيعمر غانم عالء ابراهيم9164212051004003

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة397.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقيعوض خلف وليد مصطفى9165252051157107

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة395.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيجبر كاظم جواد منتظر9166252051150222

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة395.0للبنين السياب اعداديةتطبيقيابراهيم حاتم هيثم حسن9167132051030026

االعمال معلوماتية كلية/واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا جامعة393.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيرحيم مسلم عبد خالد جعفر9168182051014008

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة589.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائيرشيد احمد شهاب محمد9169202041391017

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة588.7للمتميزين العراق ثانويةاحيائيالمجيد عبد محمد نظام محمد9170202041050088

كركوك/والطبية الصحية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة588.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائينجم فهد عامر الملك عبد9171202041011034

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة573.0للبنات االهلية االميرات ثانويةاحيائيمحمد اكرم ليث امل9172172042339002

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة571.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيالرحمن عبد غازي صهيب غفران9173172042231229

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة517.0للبنات التعايش ثانويةاحيائينذير خضير قاسم فاطمة9174312042054029

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة511.0للبنات الطالئع اعداديةاحيائيحامد مؤيد مثنى زهراء9175172042294105

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة474.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيخضر محمد المنعم عبد الهدى نور9176172052288052
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الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة463.0للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيعلي خضر عسكر احمد9177172051124004

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة462.0للبنين الحود اعداديةتطبيقيهللا عبد علي احمد انوار9178172052040001

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة505.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيابراهيم مؤيد علي زينه9179312042063057

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة481.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيصايل هلوش عفر ياسر9180172041008434

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة470.0للبنات سفني عين اعداديةاحيائيقاسم يونس ابراهيم رسل9181172042258017

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة415.0للبنين الشافعي اعداديةتطبيقيحمادي صبري صباح محمد9182172051144043

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين بروانة اعداديةتطبيقيمناور ضاري محمد زيد9183192051067015

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة587.0للبنين االهلية الفردوس ثانويةاحيائيمجيد ضامن سالم احمد9184172041229001

الطبية االجهزة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة587.0للبنين الرافدين ثانويةاحيائيشمعون متي ناهل مجد9185312041101008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة418.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةتطبيقيمخلف عبد صالح محمد9186192051015058

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيبكر صديق احمد يوسف9187172051017157

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة414.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيعبدالرحمن محمد عزيز عمر9188172051400040

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات االهلية الشرقية دار ثانويةتطبيقيهللا عبد ريكان رائد مريم9189172052327002

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيالرحمن عبد مصطفى صالح بدر9190172051351140

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة400.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيمحمد الباقي عبد خالد اية9191182052343004

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين االمجاد اعداديةتطبيقيمحمد صباح غسان محمد9192172051026077

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين النهرين اعداديةتطبيقيعبيد محمد حازم سجاد9193112051020029

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة397.0المسائية بيجي ثانويةتطبيقيمحمد نعيم سمير نعيم9194182051332091

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة394.0للبنين الزهور اعداديةتطبيقييحيى قاسم محمد يونس9195172051015074

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيشكر الدين نظام عامر هللا عبد9196172051017077

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات حمص اعداديةتطبيقيحمدي محمود عماد نور9197172052302019

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيجاسم عيسى احمد علي9198172051366088

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة391.0للبنات  مؤتة اعداديةتطبيقيقاسم عبد عامر هاجر9199172052301044

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة485.0للبنين النموذجية النصر ثانويةتطبيقيعلي احمد عمر هللا عبد9200322051011017

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة433.0للبنات االندلس اعداديةتطبيقيحسن شريف محمد معاذ تسنيم9201172052286008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنات زينب اعداديةتطبيقيعلي حسن ايمن يقين9202172052285028

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة421.0للبنين االهلية الشرقية صقور ثانويةتطبيقيمرعي غانم نبيل هللا عبد9203172051100004

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة420.0للبنين الشهاب اعداديةتطبيقيالجبار عبد صبري احمد هللا عبد9204172051143023

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقيابراهيم االله عبد مصعب محمد9205172051008103

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنات العراق نور اعداديةتطبيقيهاشم محمد جاسم تبارك9206202052138015

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة414.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيعباس محمد جاسم احمد9207172051400002
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واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية برزاني ثانويةتطبيقيزبار اكريم ناهي محمد9208312051070079

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة410.0للبنات سفني عين اعداديةتطبيقيفرخو حاجي مجيد رحمه9209172052258006

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة407.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيعبدالخالق حميد قصي محمد9210172051402052

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة407.0للبنين االمجاد اعداديةتطبيقيالمجيد عبد ظبيان احمد مؤمن9211172051026064

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة406.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيسلطان فتحي عبدهللا زينب9212172052403026

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيادريس هاشم ادريس احمد9213172051011005

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقيمحمد يونس علي يونس9214172051008131

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيجرجيس عبد اسليم عمر9215172051366097

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة405.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقييونس حسين فتحي ايهم9216172051351132

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ الموصل/الهندسية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقيسليمان احمد سليمان اناره9217172052371009

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة564.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيعلوان عباس رياض نور9218202042109074

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة489.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيامين محمد صالح محمد طه محمد9219202041303163

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة486.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيحسين علوان صالح مرتضى9220212041012123

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة479.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةاحيائيالكريم عبد علي ادريس هاوري9221202041311063

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة446.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيمحمود حسين سمير إسماعيل9222202051312006

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة561.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيالرحمن عبد عثمان سعد اسراء9223202042144004

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة554.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيغريب حمه هللا فيض محمد9224202041377166

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة537.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيشنه ابو حلو محمد مصطفى9225262041209223

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة535.0المختلطة الرمانة اعداديةاحيائيعايد خابور خالد ليث9226192041287008

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة530.3للمتميزات كركوك ثانويةاحيائيحسن حسين طارق زينب9227202042116031

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة515.0للبنين جلوالء اعداديةاحيائيحمد رحيم عامر يعقوب9228212041009272

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة512.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةاحيائيهياس ابراهيم برهان كاردو9229202041371015

والسيطرة االلكترونيك تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة506.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيمحمد صالح محمد نور9230212042290110

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة460.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقيمهدي صالح مؤيد مينا9231202052282080

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة458.0للبنات عشتار ثانويةتطبيقييوسف يعقوب رائد فرح9232202052142005

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة457.0للبنات الجمهورية ثانويةتطبيقيهللا حبيب رسول حمه الرحمن عبد رانية9233202052132005

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة440.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيحسن الدين عز فارس الدين شمس9234202051011017

المساحة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين المركزية كركوك اعداديةتطبيقيحسين مصطفى هيثم احمد9235202051001014

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة423.0للبنات اليقظة ثانويةتطبيقيعبدي نوري خالد هديل9236202052134046

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة404.0للبنات منوليا اعداديةتطبيقيعزيز الرزاق عبد لؤي روان9237202052120016

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة402.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيسليمان احمد فرج فالح9238202051261031
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والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة394.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيعزيز صالح حمه جواد كامران9239202051312070

والتلوث البيئة تقنيات هندسة قسم/كركوك/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة393.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيصديق فؤاد حسين سيماء9240202052139033

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة381.0للبنين الرشيدية اعداديةتطبيقيالكريم عبد عباس خلف علي9241172051080032

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنين النيل اعداديةتطبيقيمحمد انور رياض انمار9242172051027018

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة370.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيصالح عايد الهادي عبد زيد9243172051003007

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة364.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحسين هللا عبد عقيل مسلم9244282051151742

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة363.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيحمادي ابراهيم محمد حكم9245172051023021

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة360.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيقادر نادر فارس الرحمن عبد9246172051351321

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة360.0للبنين المروءة ثانويةتطبيقيصالح عبد احمد الرحمن عبد9247182051025005

الموصل/االدارية التقنية الكلية/الشمالية التقنية الجامعة360.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيسعدون محمد جاسم محمد9248162051352222

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة591.0للبنين الرضواني اعداديةاحيائيفرج خضير احمد محمد9249172041161021

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة589.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيسلو سامي عمر ايهم9250172041017036

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة588.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيعبدالمجيد حنش محمود ايام9251172042362015

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة588.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيمحمد جاسم رائد احمد9252172041350020

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة588.0ايمن-  الخارجيوناحيائيابراهيم صالح مهدي سالم9253172041400059

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة588.0ايمن-  الخارجياتاحيائيعلي خضر فنر ترفة9254172042401020

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0ايمن-  الخارجياتاحيائيحمادي ابراهيم اديب ايمان9255172042401015

الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة679.0للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيحسن موسى مسعود مها9256171942330121

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة567.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحسن صفوك الدين وحد محمد9257172041351749

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة556.0للبنات العليل حمام ثانويةاحيائيالياس جاسم موفق تغريد9258172042238013

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة549.0للبنات حمص اعداديةاحيائيجارو خزعل ثامر رانيا9259172042302041

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة547.0للبنات األهلية المعرفة دار ثانويةاحيائيعلي محمد محمود يوسف رحمه9260172042262039

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة542.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيجبور صبري حازم ليليان9261172042367017

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة538.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيمحمد احمد عمار نور9262202042282259

(الفوري االسعاف) التمريض تقنيات قسم/الموصل/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة535.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيعباس علي غانم سميه9263172042353038

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة587.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيعلي حسين موسى ابراهيم9264212041034003

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة587.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيشوكت الدين نجم بكر ابو احمد9265202041377206

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة585.0ايمن-  الخارجيوناحيائياسماعيل غالب يونس محمد9266172041400149

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة582.0المختلطة كفري ثانويةاحيائيمحيسن جعفر طارق زياد9267322041040005

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة581.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيياسين طه سعدون مصطفى9268212041282115

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنين بردى ثانويةاحيائيمحمد حميد الواحد عبد يعقوب9269212041229071
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كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي محمد غازي قتيبه9270172041351599

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة579.0ايسر-  الخارجياتاحيائيعلي حسين ياسين سلوى9271172042403083

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.7عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيحسن غريب عماد محمد9272202041259275

كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة577.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمحمود حسن قائد رؤى9273252042170199

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة570.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيمحمد عبد طاهر سفيان9274202041007029

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة568.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعبدهللا عبدالقادر سعيد بسام9275172041400028

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة562.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةاحيائيسعيد احمد محمد فردوس9276202042346078

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة558.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيحسن حميد زامن شنو9277202042382068

التمريض تقنيات قسم/كركوك/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة555.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيخسرو سليمان ستار شاناز9278202042334187

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائيعثمان حسن خضير محمود9279172041001037

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة575.0للبنين الشهاب اعداديةاحيائيخلف عبد محمد برهان9280172041143011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة573.0الخارجياتاحيائيسعيد رشيد خليل عائشه9281182042401031

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة562.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيمحمد هللا عبد نجم مصطفى9282212041282120

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة561.0ايسر-  الخارجياتاحيائيعبد حميد معمر توبه9283172042403040

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة559.0ايسر-  الخارجياتاحيائيطه محمود سبهان دارين9284172042403050

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة559.0للبنين التميز اعداديةاحيائيعلي شاكر طالب منتظر9285222041356233

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة558.0ايمن-  الخارجيوناحيائيسلطان علي ابراهيم احمد9286172041400005

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة555.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيخلف كاظم محمود رسل9287212042178089

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنات بابل اعداديةاحيائيرميض عدنان قحطان ايات9288212042141011

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة554.0للبنين خلدون ابن ثانويةاحيائيرضا علي غالب حبيب9289182041009019

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة553.0للبنين الغربية االعداديةاحيائيعلي حسين هاشم اكرم9290172041007029

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة551.0للبنات بعاجة ثانويةاحيائيمرعي سليمان داؤد االء9291182042264006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة551.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيعلي ياسين نكتل محسن9292172041008302

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة550.0المختلطة الفتوة اعداديةاحيائيمحمد سليمان صالح سارة9293312042001013

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة550.0للبنين العربية الوحدة ثانويةاحيائياسماعيل كردي الرحيم عبد حسين9294172041119006

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة550.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيمديد ابراهيم اسماعيل مريم9295212042099113

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة549.0للبنين االمل شمس اعداديةاحيائيحسون منخي علي محمد9296222041374056

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة548.0للبنين الشرقي علي ثانويةاحيائيعلي صباح ضرغام علي9297282041010009

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيعكله شامي زيدان الكاظم عبد9298262041209113

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنين الشوملي اعداديةاحيائيسلمان ياسين احمد صادق9299232041054072

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة546.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيعبد هللا عبد جوهر عالء9300172041009020
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(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة546.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائيعلي اسود علي محمود9301202041391020

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0الخارجياتاحيائياحمد عبدهللا صبري نوال9302212042401114

(الدين صالح)الدور/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة543.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمحان زرزور حسين نبأ9303242042220729

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيخلف عبد فتحي هيثم9304172041351881

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة576.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائياحمد محمود ابراهيم محمد9305202041262074

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة574.0للبنين الخصيب ابي اعداديةاحيائيجاسم رزوقي حسين يوسف9306162041044032

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة569.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعلي صالح فيصل احمد9307172041400013

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الحويجة/الطبي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة564.0للبنين عدن ثانويةاحيائيمهدي جنيد حيدر عباس9308202041084026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة448.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيبكر حمود اللطيف عبد احمد9309202041262008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة430.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيمصطفى محمد الدين خير احمد9310172041021003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيسالم هللا مال جالل مارسيل9311172042245054

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعبوش حسن بالل ياسين9312172041351903

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين الزهور اعداديةاحيائيخليل غانم عماد مصطفى9313172041015125

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيحمو جمعة خليل ديروك9314172042245022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة372.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيحماده احمد مزاحم مرضيه9315312042081145

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيعلي ادي خضر شهناز9316332042069015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيحمو سعدو حسن حنين9317172042245018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0للبنات الروابط اعداديةاحيائياحمد عبدهللا احمد ايالف9318192042229015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيكاظم محمد قاسم سجى9319172042357494

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0المختلطة دهوال اعداديةاحيائيسرحو حيدر مارو ديانا9320172042347011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0للبنين الكبر ثانويةاحيائيمالش علي احمد عبود9321172041210020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنين خزنة اعداديةاحيائيسلطان اسماعيل غائب حسن9322172041066012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة360.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيولي رزا غانم علي9323172041351501

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة360.0المختلطة المسائية سنوني ثانويةاحيائيمجو حاجي خديده جميل9324172041368006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائيرجب محمد راسم سراء9325172042249062

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين الوثبة ثانويةاحيائيتوفيق خورشيد دريد احمد9326202041013004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.3للبنين السالم دار اعداديةاحيائيخليف ابراهيم حنوش علي9327172041023080

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيحامد الجبار عبد مثنى رحمة9328172042300026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيانس عمر ليث عمر9329332041001079

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيهالل طه احمد عادل9330172041350175

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين سارية اعداديةاحيائيهللا عبد محمود هللا جاد احمد9331172041018006
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد سعدون محمد العزيز عبد9332172041351398

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين حنيفة أبي اعداديةاحيائيسعيد محمود مروان حكم9333172041016015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيفتحو سمعان لقمان ميرون9334172041059094

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيعلي رشو برجس سعدي9335332041069031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0ايمن-  الخارجيوناحيائيمحمد احمد صالح سامي9336172041400060

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيهللا عبد الرحمن عبد غازي زكريا9337172041008132

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيجاسم هادي زهير كرار9338332041001085

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيمحمد جاسم احمد محمد9339332041001091

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين حنيفة أبي اعداديةاحيائيداؤد زكي رائق زكي محمد9340172041016048

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد الرحمن عبد عماد عبيدة9341172041351457

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيحسين شركو احمد جميل9342332041051023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةاحيائيمصطفى ابراهيم حكمت سالم9343172041358023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي حسن محمد علي9344172041351508

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائييوسف حسين جعفر لبابة9345172042236053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيخضر جاسم اكبر علي هادي9346172041178117

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمد دعاء9347172042305024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيمحمود شاكر سلطان ضحى9348172042362058

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين موصل اسكي ثانويةاحيائيمطر احمد سعيد يونس9349172041038033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيجاسم الهادي عبد محمد الهادي عبد9350172041028121

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيشعالن حاكم قحطان حسين9351122041202046

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيمحمد محمود صباح احمد9352172041021004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيياسين ابراهيم خليل هيه9353172042357908

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيرؤوف زكي هيثم زكي9354172041351282

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةاحيائيحسين علي مقداد هدى9355322042029071

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيهللا عبد حسين االمير عبد هللا عبد9356172041080060

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين الزهور اعداديةاحيائيذنون غازي عمر محمد9357172041015103

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةاحيائيسعيد حازم سعد حسن9358172041005020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيياسين الخالق عبد ابراهيم بكر9359172041011034

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0ايسر-  الخارجيوناحيائيعبدهللا نجم عقيل يحيى9360172041402118

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيفتحي هللا عبد فراس اسامه9361172041351119

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائياحمد عبدالرحمن صهيب رضوان9362172041054004
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين الكبر ثانويةاحيائيابراهيم ذيبان تركي محمد9363172041210024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيمحمد سعيد رعد سراج9364172042371178

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين سارية اعداديةاحيائيعواد احمد هيثم يونس9365172041018202

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيفتحي جاسم رمضان خليل9366172041351254

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةاحيائيقاسم االله عبد الدين عماد احمد9367182041340004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائينوري محمد زهير عمر9368172041351530

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسين يونس ذنون فرح9369172042357675

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيعلي خضر جاموس هللا عبد9370172041008208

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيخدر سيدو ياسر هفين9371172042245068

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيخضير اسماعيل خالد دنيا9372172042244034

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات كول قونجه اعداديةاحيائيعلي هللا رحمه محمد زينب9373202042148018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائياحمد مصطفى سعيد بسام9374172041009012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات المسائية القائم ثانويةاحيائيمحيسن عبيد حمد رؤى9375192042371041

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائياحمد شهاب خالد وليد9376172041351892

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائياحمد حميد صالح سرمد9377332041070036

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعواد جاسم فتحي حارث9378172041351189

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيياسين حسن احمد المجيد عبد9379172041011100

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيعلي محمد سعيد محمد طارق حذيفة9380172041021008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعطاهللا احمد محمد احمد9381172041400014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيابراهيم موسئ شيخ وليد محمود9382332041070087

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات تلكيف ثانويةاحيائيابراهيم جميل الرحمن عبد آيه9383172042254004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيخضر حسن عاصم دالل9384172042357262

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات اشبيلية اعداديةاحيائيشريف محمد الوهاب عبد رائد دالل9385172042297024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات االصمعي اعداديةاحيائيمحمود غانم غسان يقين9386172042289170

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيصالح خلف محمود الرحمن عبد9387172041350192

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسعيد اكرم سعد صفا9388172042357583

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيعلي محمد صابر محمد حسين زينب9389172042252037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0ايمن-  الخارجيوناحيائيخضر محمود عيد بشار9390172041400029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحمو محمد لقمان الرحمن عبد9391172041351384

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيحسين صابر سلمان محمد9392202041377144

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائييونس فوزي عمر سيف9393172041351316
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيعلي مصطفى قاسم محمد9394172041124149

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيعلي مراد خلف علي9395332041052059

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين الصديق اعداديةاحيائياحمد التواب عبد احمد يوسف9396172041028225

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0المختلطة الفتوة اعداديةاحيائيمحمد قاسم حميد غفران9397312042001018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيدرسن ابراهيم الجليل عبد زينب9398172042252042

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيخديده محمود كمال فريال9399172042348053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيجبرائيل زهير بسام بيداء9400172042231051

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيسالم حمد علي عاصي9401172041350176

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين الراية اعداديةاحيائيمهدي حسين محمد حيدر9402172041025026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيقاسم خليل فواز ريم9403172042290085

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاحيائياسحق هرمز ماهر مريم9404312042037017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيذهبان خليف زيدان هبه9405172042362089

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين الزيدان حسن الشيخ الشهيد ثانويةاحيائيزيدان احمد طلب وضاح9406172041053012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيعطيه حسين محمد شروق9407172042290123

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائيكرم ميكائيل حيدر حسين9408172041020037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيعادل حميد عماد سولين9409172042357536

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيرسول موفق احمد علي9410172041351476

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين السالم دار اعداديةاحيائيداود جرجيس صفوان مؤمن9411172041023098

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيصالح ابراهيم هالل بشرى9412172042362021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين االمين اعداديةاحيائيحسين محمد عواد هللا عبد9413312041009024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين فايدة ثانويةاحيائيخليل خالد خضر فاطمة9414172042098027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيمحمود احمد لقمان منال9415172042364039

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائياحمد زكي احمد مصطفى9416172041350373

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنات حمص اعداديةاحيائيمحمود هللا سعد ماهر غفران9417172042302083

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةاحيائيحميد هللا عبد ياسر محمد9418172041157014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيصالح حمد فاضل ايمان9419172042251026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيالكريم عبد جمال خالد ليث9420172041017159

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0ايمن-  الخارجيوناحيائيعليوي خلف طارق رحال9421172041400054

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائياحمد حسين بشار محمد9422172041351652

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيحمد بكر طه صابرين9423172042371202

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين  التحرير اعداديةاحيائييوسف عجيل فالح علي9424262041002061
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيعلي حسين زكي علي9425172041080067

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0ايسر-  الخارجيوناحيائيهللا عبد ياسين محمد عمار9426172041402077

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيشهاب عمر ادم مصطفى9427172041351787

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيالعباس محمد علي صفا9428172042357587

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيمحمود فتحي عبدهللا نور9429172042371285

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد شاكر سمير احمد9430172041351051

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيحمزة نجاح ثائر هيالن9431172042304033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةاحيائيعمر العزيز عبد ابراهيم زينب9432332042041013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسن محمد خضر ضحى9433172042357596

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعزيز محمد بشار الرحمن عبد9434172041351365

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيهللا عطا علي فالح اسماعيل9435172041350062

|احيائيارحيم احمد صالح محمد9436182041341032 الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0الختلطة المسائية الحارث ثانوية

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنات االهلية الزهراء ثانويةاحيائيعلي محمد يحيى توفيق عقيق9437172042334005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للنازحين المختلطة زاخو ثانويةاحيائياحمد شهاب عمر عال9438332042062032

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيشيت الكريم عبد بالل كرم9439172041351606

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنات العلوم دار ثانويةاحيائيعلي حسن سالم صالحه9440172042234014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين االهلية االوائل ثانويةاحيائيهللا عبد احمد فائز عمار9441172041186065

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين الزهور اعداديةاحيائيبشير صديق معن محمد9442172041015113

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيمخلف محمد سعد نور9443172042290193

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيشيال مسافر محمد سجاد9444222041009018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات جربوعة أبو ثانويةاحيائيشريف صديق خزعل خالدة9445172042332003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات بعاجة ثانويةاحيائيهللا عبد اسماعيل محمد زينه9446182042264020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0ايسر-  الخارجيوناحيائيعبدالحميد خالد مازن هشام9447172041402113

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاحيائيكاظم عطا المحسن عبد زيد9448132041258017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائيمحمود نوري محمد احمد9449172041012015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين بازوايا ثانويةاحيائيحسين علي محمد ابراهيم كاظم9450172041065029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين دمشق اعداديةاحيائيحسين علي سالم احمد9451172041160001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيسيتو احمد حسن منار9452172042251137

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيامين محمد سعيد محمد ثابت ريهام9453172042231134

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةاحيائياحمد حامد زكريا محمد9454172041001033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد جاسم فوزي هللا عبد9455172041351440
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيهللا عبد محمد صباح شروق9456172042357540

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين الخانوكة ثانويةاحيائيابراهيم رمضان محمد الرحمن عبد9457182041065020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0ايمن-  الخارجيوناحيائيخلف حسين محمد عمر9458172041400111

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين النيل اعداديةاحيائيمحمود احمد حسام يوسف9459172041027094

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيعلي عباس محمد بسمه9460172042232031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيهللا عبد علي ناظم المؤمن عبد9461172041351450

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0المسائية الريف ثانويةاحيائيعلي خليل رفاعي طيبة9462182042337005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين الشوملي اعداديةاحيائيعلوان رهيف حسن علي9463232041054085

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنات تلكيف ثانويةاحيائيصالح عفدي موفق دعاء9464172042254022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائياحمد ذنون محمد يوسف9465172041350426

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين دمشق اعداديةاحيائيحسن طه ابراهيم ياسين9466172041160013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيقاسم يحيى محمود مصطفى9467172041054015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المستقبل اعداديةاحيائيعبد ياسين فارس الرحمن عبد9468172041024023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين وني ابو ثانويةاحيائيهللا عبد محمد خضر نجاة9469172042220005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيعلي محمد جاسم سحر9470172042237088

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنات الصواري ذات ثانويةاحيائيناصر سعدون فوزي نور9471142042095084

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيالحسن عبد السادة عبد رعد سجاد9472202041262032

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين سارية اعداديةاحيائيعلي محمود فارس العزيز عبد9473172041018103

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيذنون يونس اكرم طيبة9474172042371208

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيسعيد محمد العزيز عبد ساره9475332042040053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين الشافعي اعداديةاحيائيسعيد غانم عامر عمر9476172041144058

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحميد الوهاب عبد لؤي ليث9477172041351620

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيطه عمر ياسين ياسر9478172041367053

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين برطلة اعداديةاحيائيرضا قاسم يحيى احمد9479172041067004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنات سارة اعداديةاحيائييعقوب عازر عامر عذراء9480172042248039

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيحجي شفان خضر درويش9481332041070027

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيمصطفى علي محمد محمود احمد9482172041350048

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائييونس غانم نبيل احمد9483172041351104

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين العربية الوحدة ثانويةاحيائيحيدر خضر اصغر علي حبيب9484172041119003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين االهلية الفردوس ثانويةاحيائيياسين حسن عامر احمد9485172041229002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين االنام سيد اعداديةاحيائيعبد فيصل احمد امير9486242041039010
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسليمان موسى خليل مروه9487172042357713

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيهليل نزال هواش القادر عبد9488172041351408

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيهللا عبد حسن احمد نجاح9489172042357770

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيفتحي خليل شاكر عالء9490172041059056

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحسين عبد جمعه الغفار عبد9491172041351399

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيمحمد المنعم عبد بشار بشائر9492172042357180

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي هللا عبد جواد مصطفى9493172041351791

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات الفرات ثانويةاحيائيجاسم نشمي نصيف نوال9494192042147051

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات المحمرة اعداديةاحيائيمصطفى الرحمان عبد خضر منتهى9495172042252106

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0ايسر-  الخارجيوناحيائيخضر الشيخ علي حسن انمار9496172041402017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين االمين أعداديةاحيائياحمد حاجي صبحي حذيفة9497172041019013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائينجم خليل نجم محمد9498172041008360

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمود ياسين طه معد9499172041351840

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين حديثة اعداديةاحيائيمطر علي محسن احمد9500192041019013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيكريم هزاع مظفر عبير9501172042371217

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيجبل جاسم عثمان ايه9502312042047041

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحامد عادل بشار عادل9503172041351349

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيذنون هللا عبد محمد هللا عبد9504172041351444

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0ايسر-  الخارجياتاحيائيمحمد خضر محمد آيه9505172042403007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات االهلية الشرقية زهور ثانويةاحيائيجاسم احمد عمر زينب9506172042382021

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات بعويزة ثانويةاحيائيذنون يونس محمد فارس هدى9507172042265030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات حمص اعداديةاحيائيمحمد الرزاق عبد اسماعيل هاجر9508172042302107

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةاحيائييوسف بنيامين لقمان ريتا9509312042037007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيمعمي عباس العزيز عبد احمد9510332041070006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين النافع العلم اعداديةاحيائيسليمان محمد جاسم يحيى9511192041095092

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات المربد اعداديةاحيائيحياوي هللا عبد حازم هناء9512172042291092

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيمحمد حسين محمد مريم9513312042081150

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسعيد نوري وعد رحمه9514172042357334

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةاحيائيحمد جمال جالل شيماء9515172042249066

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيياسين اسماعيل عادل يوسف9516172041351927

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحسين احمد محمد احمد9517172041351089
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيحميد سعد جالل احمد9518212041013008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيحامد عادل بشار زهراء9519172042321029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمصطفى عبد يونس احمد9520172041351110

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين بعشيقة اعداديةاحيائيجميل خدر الزم مسافر9521172041059089

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0ايسر-  الخارجياتاحيائيحسين ناصر محمد فرح9522172042403110

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحمدون ادريس حسون ريم9523172042357376

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين قوش قره اعداديةاحيائيموسى هللا عبد ابراهيم خليل9524172041069011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيمرعي حسن عالء حسين9525332041070020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيحسن عثمان بهجت مصطفى9526172041353075

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات الربيعين ام اعداديةاحيائيكاظم امجد جمعه يسرى9527332042040133

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيحسن ابراهيم هللا مال كرم9528172041367040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيمحمود شكر محمود شكر9529172041028086

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائياحمد شهاب محمدفوزي نبأ9530172042371270

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين خزنة اعداديةاحيائيشاهين محمد كريم كاظم9531172041066041

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعلي محمود ظبيان برزان9532172041351169

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين الجزيرة اعداديةاحيائيحسين امين علي عمار9533172041121033

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيالقادر عبد سليمان ثابت سميه9534172042357526

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعبو فتحي ياسر عماد9535172041351514

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد ياسين محمد يوسف9536172041351932

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنات المربد اعداديةاحيائيعبد علي بالل ضحى9537172042291061

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0ايسر-  الخارجياتاحيائياحمد فاضل احمد فاطمه9538172042403106

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمصطفى عبد عزيز احمد9539172041351072

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة369.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيحسين الياس حسين ديانا9540171942245030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائيخضر غانم سعد يوسف9541172041012087

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين سارية اعداديةاحيائيخضر ياسين وليد اوميد9542172041018043

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيخدر حسن حسون اليانا9543172042245010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيحسين ابراهيم اوسط علي كرار9544172041178076

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيمحسن جبار محسن حسن9545162041001028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيعرب علي محمد جاسم9546172041124026

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةاحيائيرمضان محمود شكر حيدر9547172041358014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0ايسر-  الخارجيوناحيائيمحمد طاهر فارس محمد9548172041402100
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيفؤاد حمدي انمار ُعال9549172042371218

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات اشبيلية اعداديةاحيائيالجبار عبد محمود عمر آمنه9550172042297003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين بروانة اعداديةاحيائيمجيد محسن سامي محمد9551192041067029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمحمود الرزاق عبد شامل حارث9552172041223014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيهللا عبد حسن غالب حسان9553172041351202

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسين محسن نكتل زينب9554172042357435

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيحسن نون احسان عالء9555172041367032

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعبو محمود نواف غاده9556172042371222

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةاحيائياحمد محمود نوفل محمد9557172041358048

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0ايسر-  الخارجيوناحيائيصالح محمود حسن احمد9558172041402005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيبالل صالح سلطان فريال9559172042362066

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةاحيائيخضر ابراهيم خليل سينان9560332041050012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيحسين هللا عبد طارق عمر9561312041070118

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيقادر محمد نزار غفران9562172042357646

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيبكر احمد محمد رحمه9563172042357327

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيجرجيس فاضل محمد نكتل9564172041351869

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات الرشيدية  اعداديةاحيائيحمزه عباس الغني عبد مارية9565172042251131

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعلي محمد جاسم محمد شيماء9566172042371322

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيقدوري عبد سالم شهد9567172042371189

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد جبوري محمد طه9568172041351344

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعبد هلوش حسين علي9569172041351482

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيجمعه الدين فخر احمد الفقار ذو9570172041351257

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين الصديق اعداديةاحيائيداود فاضل سليم ناظم9571172041028213

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائيطه النافع عبد قيس علي9572172041020068

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين االهلية المستقبل أجيال ثانويةاحيائيخضر ذنون حسن محمد9573172041228040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيعواد طه عزيز المهيمن عبد9574202041261050

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين األهلية النموذجية هللا بقية ثانويةاحيائيعلي عبد طالب الحسين عبد علي9575162041094040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمود محمد محمود طه9576172041351348

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين البشائر ثانويةاحيائيالرضا عبد محمد علي عبد حسن9577232041028010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيحسو رشو خيرو ونسه9578332042051107

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين االزاهير ثانويةاحيائيمسيب احمد شهاب الرزاق عبد9579172041176012
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيرؤوف محمد المجيب عبد رصين حارث9580172041017046

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنات سومر اعداديةاحيائيخضر احمد سعد اسراء9581172042314005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةاحيائيعلي عناد فيصل هيثم9582102041010022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيجاسم طه الرحيم عبد مصطفى9583172041351805

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنين النهوض اعداديةاحيائيمسير فياض صباح هللا عبد9584142041047083

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةاحيائيدهمان خليف خالص سفيان9585192041356023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0للبنين بحزاني اعداديةتطبيقيروتو حجي الياس رود9586172051060024

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنات حمص اعداديةتطبيقيهللا مال حمدي فيصل انفال9587172052302003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة367.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيعلي محمود شاكر محمود9588172051366137

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للبنين الغربية االعداديةتطبيقيحسن مرعي خالد مصطفى9589172051007058

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعزو صالح زياد صالح9590172051351277

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنين تلكيف  اعداديةتطبيقيحسن دحام احمد الحق عبد9591172051084013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقياحمد غانم مزاحم باسل9592172051351136

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيعلي حسين غسان احمد9593172051011010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيانور حامد ماجد منير9594172051351731

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيحسين احمد رجب محمد9595172051366124

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين سفني عين اعداديةتطبيقياسخريا بنيامين كوركيس نيراري9596172051101028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيابراهيم محمد سعد مصطفى9597172051350324

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات الغساسنة اعداديةتطبيقيصالح حسين سعد اصال9598182052197002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيسعدي حازم نشوان عثمان9599172051351387

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين عزو ابراهيم الشهيد ثانويةتطبيقيعلي عبد الرحمن عبد كرم9600172051104017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين الزهور اعداديةتطبيقيقاسم الدين خير عمار حيدر9601172051015018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيحسن طارق عماد محمد9602172051023070

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيحسين فاضل عباس محمود9603172051400056

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةتطبيقيهللا عبد علي حسن علي9604172051005031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقييونس يحيى احمد عمر9605172051351441

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين الفقار ذو اعداديةتطبيقيدحام مطر صالح هللا عبد9606112051006073

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيرزوقي يحيى زكريا دالل9607172052290017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقياحمد عواد يونس محمد9608172051350301

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين الخصم اعداديةتطبيقيمحمود احمد خضر بهاء9609182051016015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيجاسم الستار عبد عدي محمد9610172051017126
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقينجم يحيى نزار سالمه9611172052357128

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيعلي محمد هللا عبد علي9612172051350207

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيمحمود محمد العزيز عبد عمر9613172051002014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنات سيوان ثانويةتطبيقيكمرخان علي كامران مريم9614312052038020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين زمار اعداديةتطبيقيابراهيم علي حسين عمر9615172051103029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0المختلطة االهلية فينك ثانويةتطبيقيسليم ابراهيم ديدار ريتا9616312052065002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين الحود اعداديةتطبيقيمحمد رمضان محمد ماهر9617172051040006

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيجاسم سالم مشعل مصطفى9618171951011196

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات شموني الشهيدة اعداديةتطبيقيعلي مصطفى علي آيه9619172052249002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيمجيد حميد سمير مريم9620172052288042

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقياحمد ابراهيم خالد ابراهيم9621172051350001

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعمير عزيز هللا عبد بكر ابو9622172051351014

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين سيوان ثانويةتطبيقيعدوان عياش عمار ياسر9623312051003028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0ايسر-  الخارجياتتطبيقييونس احمد ظافر هبه9624172052403056

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقيمحمود فتحي باسل عائشه9625172052371048

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين سفني عين اعداديةتطبيقيايشو ميخائيل اياد فادي9626172051101022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين االهلية سينا ابن ثانويةتطبيقياحمد ذنون نزهان الرحمن عبد9627172051217003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيمحمود حسن محمود حسن9628172051402012

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيابراهيم سعيد نبيل سعد9629202051262037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيعبدهللا يونس سالم جواد9630172051400011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0المختلطة النهرين ملتقى ثانويةتطبيقيخلف عبد سعدي حذيفه9631182051294004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيهللا عبد هاشم سفيان عبيدة9632172051017084

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيعمير احمد حسين علي9633172051350202

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين بعشيقة اعداديةتطبيقيإسماعيل خليل مصطفى مرتضى9634172051059019

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيالياس مجيد خليل هللا عبد9635172051351355

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيموسى ابراهيم خليل ظفر9636172052403040

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين الرشيدية اعداديةتطبيقيذنون يونس هاشم مصطفى9637172051080057

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيحمود هللا جاد صباح محمد9638312051009055

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين الراية اعداديةتطبيقيشكر طالب صدام مصطفى9639172051025054

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات المعرفة ثانويةتطبيقياللطيف عبد وليد خالد حنين9640172052298008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيالعزيز عبد القادر عبد ماجد احمد9641172051021007
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيمحمد محجوب ابراهيم بسام9642172051366028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيوالي حميد خالد سجاد9643282051001054

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيداؤد الدين عز اياد ياسين9644172051351770

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيسعيد ابراهيم خليل مصطفى9645172051350320

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيعبدالرحمن عبدالعزيز مالك عبدالعزيز9646172051400030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين النيل اعداديةتطبيقيهللا عبد صالح عامر ياسر9647172051027077

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين القيارة اعداديةتطبيقيسرحان يونس علي سعيد9648172051042009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين تلكيف  اعداديةتطبيقيمحمد يونس غزوان هللا عبد9649172051084015

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيابراهيم خليل قتيبة محمود9650172051351666

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيمحجوب فرحان صالح هيثم9651172051366158

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات بحزاني ثانويةتطبيقيخضر جبور خالد هاله9652172052245022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0للبنين الشرقاط اعداديةتطبيقيرحيم جمعه شحاذه احمد9653181951004002

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةتطبيقيحاجي محو رمضان حبيب9654172051005010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيسليمان محمد مؤيد الرحمن عبد9655172051351323

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيسعيد واجب سعيد محمد9656172051351575

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين حكنة ثانويةتطبيقيحسن لطس خضر خلف9657172051109008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمرعي جميل فارس بشار9658172051351148

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيعنيز مراد محمد علي9659172051350213

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعلي محسن رمزي اشرف9660172051351109

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيداؤد علي حسين علي9661172051351406

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين االهلية القمة ثانويةتطبيقيبدر سالم محمد سالم9662172051054007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية العياضية ثانويةتطبيقيحميد شعيب سالم محمد9663172051361007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين األهلية الشمس ثانويةتطبيقيمخور صالح هشام سلوان9664222051074003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0ايمن-  الخارجياتتطبيقيحسن محسن حسن سلمى9665172052401017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات بعشيقة اعداديةتطبيقيشاكر هللا عطي نشوان بشرى9666172052244003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين بروانة اعداديةتطبيقيشارع خليفه محمد قاسم9667192051067036

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقينجم علي محمد سجى9668332052038003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات االندلس اعداديةتطبيقيالرحمن عبد نافع نجوان نبأ9669172052286032

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحسن علي محمد القادر عبد طه9670172051351294

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية برزاني ثانويةتطبيقيخلف الكريم عبد موفق يوسف9671312051070097

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقيهللا عبد القادر عبد واثق ابراهيم9672172051008007
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين االهلية العلوم مدينة ثانويةتطبيقيحسن صالح جبر يوسف9673172051089013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية المنار ثانويةتطبيقيابراهيم حبيب هاني هانس9674172051364028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقياحمد هللا سعد وعد العزيز عبد9675172051350169

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيقاسم عباس نعمت الرحمن عبد9676172051351327

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمحمد يونس سليمان محمد9677172051351576

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيخلف محمد رجب علي9678172051366092

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنات زينب اعداديةتطبيقيمجيد حميد مروان مروج9679172052285018

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيسعيد تحسين عالء عمر9680172051351456

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيجمعة الوهاب عبد الغفور عبد هللا عبد9681172051350176

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيداحس الوهاب عبد عادل نعمة9682162051049149

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقياسماعيل رمزي محمد جمال محمد9683172051028094

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيالفتاح عبد طارق دريد هللا عبد9684172051017074

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمحمد محمود رعد فارس9685172051351492

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيمحمود عاكف محمد محمد9686172051350294

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةتطبيقيخلف زينل باقر هادي علي9687172051352052

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقياسماعيل غانم عاصم محمد9688172051351587

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين االمجاد اعداديةتطبيقياحمد حامد احمد محمد9689172051026069

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيداؤود سليم ناصر حذيفة9690172051350084

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيحيدر يونس محمدزكي يونس9691172051400068

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0المختلطة الرمانة اعداديةتطبيقيصالح محمد عبيد خالد9692192051287003

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيعلي إبراهيم خلف امير9693172051400007

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين بحزاني اعداديةتطبيقيسليم الياس خالد سدير9694172051060029

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات المكرمة مكة اعداديةتطبيقياحمد هاشم قحطان مريم9695172052315028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين الشهاب اعداديةتطبيقيمحيسن احمد حسين عامر9696172051143017

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنات األهلية المعارج ثانويةتطبيقيكاظم جواد عدنان فاطمه9697222052175023

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيرؤوف نعمان مروان مهند9698172051017144

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين الشرقية االعداديةتطبيقيمحمد نعمان محمد عثمان9699172051008067

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0الخارجيونتطبيقيالساده عبد الواحد عبد قاسم علي9700162051400223

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيابراهيم الباقي عبد يونس احمد9701172051017020

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية المنار ثانويةتطبيقياسماعيل سلمان احمد عقيل9702172051364011

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين برطلة اعداديةتطبيقيرشيد هاشم الزم طه9703172051067016
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين األهلية الرافدين ثانويةتطبيقياحمد علي محمد الغني عبد العزيز عبد9704172051157004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيالرزاق عبد احمد بشار مصطفى9705172051351676

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةتطبيقيمحمد الوهاب عبد ثائر مصطفى9706172051005047

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيداؤد زكي عصام الملك عبد9707172051011059

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيمحمد شارع حماد احمد9708192051360004

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةتطبيقيحامد سالم رعد محمد9709332051001042

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيعزيز الوهاب عبد محمد الوهاب عبد9710172051023044

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمحمد سمير محمد عبيده9711172051351384

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةتطبيقيحازم سعيد غسان سعيد9712332051070016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيهللا عبد القادر عبد ايمن محمد9713172051351545

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةتطبيقيالياس محسن يونس الرزاق عبد9714172051352043

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيجرجيس ابراهيم طه صفوان9715172051351283

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين االهلية الشرقية صقور ثانويةتطبيقياسماعيل عبدالرزاق يعرب هاشم9716172051100009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيرديف صبحي حازم علي9717292051156133

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين االهلية النور ثانويةتطبيقيمحمد جاسم محمد هللا عبد9718182051137008

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيامين يونس لقمان يونس9719172051351802

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيحسن صالح جبر علي9720172051350199

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيكريم الزهره عبد ضياء منار9721162052192028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقياسماعيل طه طالل دنيا9722172052357074

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيشيت هللا عبد الواحد عبد وعد9723172051350359

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين النيل اعداديةتطبيقيخضر حمزه عزام اوس9724172051027019

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيمحمد ذنون احمد مصطفى9725172051350314

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةتطبيقيابراهيم خليل خلدون خليل9726172051020030

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيشيت هاشم انور محمد بالل9727172051351154

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةتطبيقيشمعون يونادم وليد هيلين9728312052037016

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات بحزاني ثانويةتطبيقيحجي حمو هللا مال تفاحه9729172052245005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيهللا فتح حقي سرمد سيف9730172051402025

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةتطبيقيهللا عبد سعيد محمد يوسف نوزت9731172051352082

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقياحمد حميد احمد حامد9732172051350079

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنات القادسية ثانويةتطبيقيياسين ابراهيم معتز غسق9733172052299013

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنات المكرمة مكة اعداديةتطبيقيمحمد علي محمد عمار رسل9734172052315013
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الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيمحمد إبراهيم يونس بشار9735172051400009

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين العبيدي اعداديةتطبيقيجاسم نشمي نصيف نشمي9736192051024038

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين السالم دار اعداديةتطبيقيحسن خليل لقمان محمد9737172051023072

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين النهرين ثانويةتطبيقيظاهر حماد هللا عبد منهل9738182051067031

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات زنوبيا ثانويةتطبيقيلجي محمد حسن سهاد9739172052264005

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقينجم االله عبد محمد ريان9740172051351225

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيعكله الرحيم عبد سعيد احمد9741172051351043

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحسن حامد حسين فارس9742172051351491

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيامين قاسم سالم محمد9743172051351570

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيحسن مصطفى سعيد محمد9744252051150181

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية زمار ثانويةتطبيقيصالح احمد يونس فتحي9745172051369022

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0الخارجيونتطبيقيمحسن سلطان محمد رضا9746282051400028

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحامد غانم غسان احمد9747172051351064

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحسين حامد سهر بسام9748172051351144

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيهادي الغني عبد بشار الرحمن عبد9749172051351310

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيذنون الرزاق عبد محمود عبيدة9750172051028068

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقيياسين هللا عبد ناطق شيماء9751172052357152

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين النيل اعداديةتطبيقياحمد محمود مثنى مصطفى9752172051027073

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيسليمان حسين احمد هدى9753172052403057

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيمحمد جاسم عامر امين9754172051350052

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحمد حميدي مناع سبهان9755172051351248

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية الشعب اعداديةتطبيقيحسن محمد محمود قاسم9756172051350247

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية القيارة ثانويةتطبيقيخلف محمد عبد احمد9757172051366010

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين النيل اعداديةتطبيقيخضر احمد الباسط عبد هللا عبد9758172051027037

الموصل/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين االهلية القمة ثانويةتطبيقيحسن وعدهللا غسان عبدهللا9759172051054012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة427.0الخارجيوناحيائيعمر رشيد محمد حسين طه9760202041400027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيميرويس احمد يونس ميران9761202041303197

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة411.0للبنات المسائية النه ثانويةاحيائيصديق احمد هللا عبد بناز9762202042383002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة403.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيحمزه صالح ايدن عمر9763202041390060

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةاحيائيحسين الكريم عبد محمد زهراء9764202042337019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةاحيائيحسين احمد اسماعيل علي9765202041301022
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة392.0للبنين الجهاد اعداديةاحيائيعباس علي الستار عبد مصطفى9766202041003102

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة391.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةاحيائيالدين نصر برزو سردار سنكين9767202041371011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيقادر نادر اياد شكر9768202041302069

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0كردية دراسة- للبنات استيره ثانويةاحيائيعلي عثمان علي زينب9769202042335027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةاحيائيخواكرم امين محمد عيسى موسى9770202041305028

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة376.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيعبد مهدي احمد هاجر9771202042114104

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة373.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيداود سلطان فريق بسمه9772182042182023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة372.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيالعيسوي هللا جاد محمد احمد9773202041030019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة368.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيمحمد الوهاب عبد مصطفى اسماعيل9774202041390020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة367.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيحاجي محمود عمر ئاري9775202041377002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة367.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةاحيائيعلي شكور قاسم شنه9776202042345068

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة366.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةاحيائيكريم عباس محمد روشنا9777202042345049

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للنازحات للبنات النصر ثانويةاحيائيعلي عناد محمود احالم9778202042168003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيجالل طيب ازاد امل9779182042182013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيالدين عز الدين نور الدين صالح ساره9780202042382060

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةاحيائيعلي حسن خالد مصطفى9781192041352014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة360.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةاحيائيمحمد امين محمد طه شاو كه9782202042332039

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةاحيائيقادر احمد القادر عبد ريزان9783202042365030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةاحيائيحيدر احمد دلشاد بالل9784202041311014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيعزيز شوكر حمه علي أحمد9785202041302006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين الجهاد اعداديةاحيائيالحميد عبد نجاة ياوز تيموجين9786202041003021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائيمحمد جبار علي محمد9787202041312102

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات النموذجية التحرير ثانويةاحيائيعلي محمد باسم زهراء9788322042029030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنات الطيبات اعداديةاحيائيجاسم سلمان صالح شهد9789212042178158

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين خلدون ابن ثانويةاحيائيهللا عبد علي رسول محمد9790182041009051

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للنازحين للبنين الغافقي الرحمن عبد ثانويةاحيائيخلف حميد محمد عمر9791202041043004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيرشيد اسد سامان ديار9792202041001071

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيمحمد مصطفى يوسف علي9793202041259197

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةاحيائياحمد بايز حسين هيوا9794202041299045

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيسعيد فريق وان شاخه محمد9795202041303158

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةاحيائيصويلح خضير حيدر مصطفى9796222041040139
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيسعيد رشيد هاشم احمد9797202041377036

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيترك علي عاصي سراب9798202042282140

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائياحمد عزيز بشتيوان هلويست9799202041304135

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات سروة ثانويةاحيائيهللا عبد محمد احمد جيمن9800202042152006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيسليمان احمد ابراهيم مها9801202042282243

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات دمشق ثانويةاحيائينجم عيدان محمد نصره9802182042203093

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين النموذجية التحرير ثانويةاحيائيهاشم حامد اياد جهاد9803322041010025

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية االهلية التاخي ثانويةاحيائيعبد هادي غسان حسام9804202041266003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةاحيائيفتاح خليل سعيد محمد9805202041016017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين العراق صدى ثانويةاحيائيالعابدين زين تقي طلعت سجاد9806182041035040

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيشريف محمد بهروز محمد9807202041377131

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيحسن علوان عدنان زهره9808202042180060

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيولي عزيز احمد ايوب9809202041377052

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيراضي مطر صباح احمد9810202041259031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيساقي جمعه حمدي عمر9811202041009059

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيشريف رشيد بكر علي9812202041259178

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةاحيائيعلو عجاج سرحان العزيز عبد9813202041005030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائيرش كاكه الرحمان عبد صباح احمد9814202041304019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيمجيد فتحي طاهر سحر9815212042290063

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيعزيز ستار شيرزاد احمد9816202041377025

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيحسين عبد جبار عبد9817182041020055

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائينجيب محمد إحسان علي9818202041259171

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيحمد ابراهيم خالد الكريم عبد9819202041262044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمزيعل علي حبيب سارة9820202042141030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0كردية دراسة للبنين راستي ثانويةاحيائيزوراو حسن فالح ناصر9821202041308035

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيغالم حسن فالح حسن9822202041390027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةاحيائياحمد محمد كامل حسين9823202041304042

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةاحيائيعزيز حسين ناصح الفه9824182042383093

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيحسين كريم محمود رهف9825192042193050

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيحمادي علي خلف عمر9826202041250108

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات اليمامة ثانويةاحيائياسعد محمد شكر االء9827202042108006
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين الكردية للدراسة نوروز ثانويةاحيائيعباس طاهر احسان محمد9828182041380029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات الحمزة ثانويةاحيائيصالح فرحان شالل شروق9829182042257019

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين الوثبة ثانويةاحيائيسعيد ضاعن نعيم نصار9830202041013086

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة399.0للبنين الكردية للدراسة هلكوت ثانويةاحيائيقادر جمعه سيروان سرمد9831181941381023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين االسكندرونة اعداديةاحيائيحمزه هللا عبد نجم سيف9832182041012011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين العراق صدى ثانويةاحيائيحميد سعيد نوري علي9833181941035098

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيرشيد فائق محمد نور9834202042183007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيخورشيد كل ارسالن مسلم9835201941302161

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنات التأميم ثانويةاحيائياحمد نايف عمار مينا9836212042111031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائياحمد صديق الدين عز ياسين9837202041312143

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0كردية- المختلطة رزي سه اعداديةاحيائيحسن صالح سامي باكيزة9838202042365017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين الفراهيدي اعداديةاحيائيياسين حسين علي حسن9839212041027005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةاحيائيرشيد مجيد جمشير محمد9840202041364013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيمحمود صالح فالح محمد9841202041015047

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيعلي طه سيروان محمد9842202041377145

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات وهران ثانويةاحيائيعون عبد راقب كاظم حنان9843112042115005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةاحيائيمرعي محمد قتيبه محمد9844202041255032

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيعبدل حسن سرتيب زيلوان9845202041377084

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيمحمد حجي محمد جمعة9846202041259069

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةاحيائيكريم امين حمد خالد شينى9847202042362021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةاحيائيمحمد محمود نظام ساره9848202042395044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنات الهدى اعداديةاحيائينايف جمعه علي ديمه9849202042117027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0كردية-  للبنين والت اعداديةاحيائيامين حمد محمد هللا عبد علي9850202041315007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين االهلية خورماتو طوز ثانويةاحيائيمحمد حسين سردار الرحمن عبد9851182041135021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيصالح ابراهيم هللا عبد ياسين9852182041354147

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائياحمد رمضان الدين نجم ابراهيم9853202041377012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيحسين محمد زكي محمد9854182041020070

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0كردية-  للبنين والت اعداديةاحيائياحمد حسين الدين نور السالم عبد9855202041315004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0كردية دراسة المختلطة ئاسو ثانويةاحيائياحمد نوري رمضان توانا9856202041370005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيغفور مصطفى حسين ضيف9857182041354050

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيكاكالن ابراهيم جبار محمد9858202041377133
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائيعلي عطية منعم رمضان9859212041043017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيحمود غازي ثائر مسره9860312042047178

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات هاجر ثانويةاحيائيقاسم كريم احمد بيداء9861202042150012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيعزيز هللا عبد برهان سيفر9862202041303093

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0كردية دراسة للبنات ركاريز سه ثانويةاحيائيفتاح الدين نجم ريبوار االء9863202042320001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيهللا عبد خليل عمر ساره9864202042282132

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيسعيد هللا عبد سيروان امين9865202041303054

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيفارس الكريم عبد الرزاق عبد علي9866202041004037

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيمهدي شكور محمد حوراء9867182042231020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين  الرواد اعداديهاحيائيخلف علي ابراهيم محمد9868202041022098

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةاحيائيحسين صالح فاتح شيدا9869182042383083

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الشروق ثانويةاحيائيعلي محمد الرحمن عبد محمد سهى9870202042149018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةاحيائيمصطفى علي فريق علي9871202041302084

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0الكرديه الدراسه-  الخارجيوناحيائيعمر محمد حسن محمد9872202041402007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيقادر سليمان هللا عبد محمود9873202041259295

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةاحيائيعلي جمعة رياض محمد9874202041059011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيمحمد مجيد عباس مجيد9875182041354107

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0للبنين العلم ثانويةاحيائيهللا عبد خلف زياد معاذ9876181941019034

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين خلدون ابن ثانويةاحيائيمصطفى امين محمد ستار ديار9877182041009026

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيمحمد خليل هوشيار بزار9878202041259063

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائيرشيد خورشيد شاكر كوراس9879202041312076

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين  الرواد اعداديهاحيائيدلس ناصر عامر هللا عبد9880202041022062

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين عدن ثانويةاحيائيعلي محمود هللا عبد محمد9881202041084062

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةاحيائيعزت احمد قابيل شاناز9882202042341064

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيقادر احمد قاسم عماد9883202041303131

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيقاسم خورشيد اكبر محمود9884182041354131

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات منوليا اعداديةاحيائيالدين محي الدين فخر يوسف فاطمه9885202042120037

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيمصطفى رشيد الخالق عبد هللا عبد9886202041259156

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات منوليا اعداديةاحيائيمحمد جالل رعد فاطمه9887202042120034

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين الكردية للدراسة هلكوت ثانويةاحيائياحمد حسن رمضان احمد9888182041381005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين االهلية الحكمة بيت ثانويةاحيائيخضر درويش محمد يوسف9889202041093007
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للنازحات للبنات اليمامة ثانويةاحيائيوهاب رمزي احمد جنة9890202042172008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للنازحات للبنات النصر ثانويةاحيائيحسن رمان بدري رنده9891202042168017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيحميد عدنان قحطان مكي9892202041259323

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين ئيوي توركمن اعداديةاحيائيمحمد هللا عبد عراك هللا عبد9893202041051013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيمصطفى بكر عطا علي9894202041001149

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات شفق ثانويةاحيائيمسيب خزعل علي مالك9895202042145039

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةاحيائيصمد علي فرحان خالد9896202041307008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةاحيائيمحمد نجم آزار سوزيار9897201942337021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين المراد ثانويةاحيائيخليفة بندر رياض يوسف9898322041009011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيهياس رمضان رسول محمد9899202041377141

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيمحسن عبيد حميد ايات9900192042369044

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيياسين خلف جمال محمد9901202041259240

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات عائشة ثانويةاحيائيكريم صالح كرم زهراء9902182042182046

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيصديق لطيف يشار سارة9903202042180072

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةاحيائيمحمود كريم ساالر نار كه9904202042364024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةاحيائيمحمد فرج شيرزاد ايمان9905202042364004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيعايد صابر عامر تبارك9906312042081036

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين االهلية القلم ثانويةاحيائيصالح محمد مجيد سامان احمد9907202041049003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيحسين حسن خليل هستى9908202042382104

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات باغداكول ثانويةاحيائيمحمود ياسين أحمد داليا9909202042111023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائياحمد صالح بدر محمد9910182041354111

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيعلي ياسين هللا عبد محمد9911202041259268

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيمجيد ابراهيم جتين نوال9912182042244059

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائييوسف خلف رشيد فاطمه9913202042160080

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيهللا فتح اسود يوسف هريم9914202041303203

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةاحيائيحنتوش شاكر محمود كرار9915112041200065

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيهللا عبد علي حسين هفال9916202041377185

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيخشان رحيم سعد عباس9917252041009133

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0تركماني-  للبنات المسائية المسرة ثانويةاحيائيطه نعمت عماد مريم9918202042396006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين حمرين ثانويةاحيائيابراهيم جبر خميس صهيب9919312041011022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةاحيائياسماعيل نجم رفعت علي9920202041299025
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات دمشق ثانويةاحيائيهزاع اسماعيل رضوان عاتكه9921182042203059

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيسلطان فريق حبيب احمد9922182041354007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيشريف امين محمد محمود مراد9923202041390086

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيالعيسوي هللا جاد محمد هدى9924202042282285

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةاحيائيمحمد صابر ميكائيل بهار9925202042347006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةاحيائيكرم خدا محمود ابراهيم سارا9926202042341048

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين  الرواد اعداديهاحيائيعلي حسين فالح عباس9927202041022051

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات نيسان 9 ثانويةاحيائيبكر محمد ارسن افنان9928202042101007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيشهباز نوري اتيال مصطفى9929202041390087

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0كردية دراسة للبنات باخان ثانويةاحيائيحسين محمود حسن اسراء9930202042354002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةاحيائيحسين بهجت غازي زينب9931202042395039

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للنازحين للبنين الجبوري نزهان ثانويةاحيائيرشيد محمد قاسم هللا عبد9932202041067024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائيكريم الرحمن عبد مهدي مالك9933202041312078

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيفرحان موسى عدنان احمد9934202041030017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيالرحمن عبد عباس حسين كوثر9935202042134067

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةاحيائياحمد نامق ساالر ديالن9936202041299018

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيعلي نوري صباح ابراهيم9937202041390004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائيعلي عسكر الدين سعد يونس9938202041391028

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهاحيائيخلف صالح محمود خليل9939202041048061

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين الكردية للدراسة نوروز ثانويةاحيائيعلي رشيد فاروق حمزه9940182041380015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمجيد جميل محمد ابراهيم مجيد9941202041030102

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0الخارجياتاحيائيجبار فاروق شاهين ايشان9942202042401008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين خلدون ابن اعداديةاحيائيهادي هللا عبد هادي رامي9943202041009027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةاحيائيمحمد خورشيد محمد احمد9944201941307009

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0كردية دراسة للبنات باخان ثانويةاحيائيكريم حسين علي بهار9945202042354012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين االهلية االبداع ملتقى ثانويةاحيائيابراهيم عاصي مظهر امجد9946202041059004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيمحمد الرحيم عبد فرياد مصطفى9947202041303194

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات النزاهة ثانويةاحيائيبريغي كاظم محمد نور9948202042130033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0الخارجياتاحيائيشاكر سعيد محمد انجي9949202042401006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0كردية دراسة المختلطة خير قدم ثانويةاحيائيخسرو حسين منديل احمد9950202041371005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات البتول ثانويةاحيائيحمودي مطلب الكريم عبد ضحى9951182042175036
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيقاسم هاشم حيدر زينب9952212042294097

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيهادي عبد حسين تبارك9953112042076031

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيصالح خلف هاشم بنين9954212042098042

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائيشريف غائب الدين سيف مراد9955202041312124

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيخضر هللا عبد احمد ابتهال9956202042132003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةاحيائيرشيد محمد علي محمد هللا خير زوان9957202042331088

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةاحيائيمحمد علي احمد نكه شه9958202042346072

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين الوثبة ثانويةاحيائيرشيد خليل نافع موسى9959202041013083

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين الوثبة ثانويةاحيائيجميل حسين سامي محمد9960202041013072

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة374.0الخارجياتتطبيقيخلف احمد خضير سالي9961182052401013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة371.0للبنات البيداء ثانويةتطبيقيكريم محمد كريم فاطمه9962202052139039

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة369.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةتطبيقيياسين حمد محمد امير9963202051005010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة425.0للبنين بارالق ثانويةتطبيقيصديق بكر زلفقار محمد9964201951074024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنات البتول ثانويةتطبيقيمحمود هاشم نجم ايالف9965182052175003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة360.0للبنين الصدر اعداديةتطبيقياحمد الدين نور علي حسين9966202051006024

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة419.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقيكصب محمد علي سلوان9967201951003027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيتوفيق اسماعيل عوني ابراهيم9968202051377005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة417.0للبنين عدن ثانويةتطبيقيحسن سالم غسان احمد9969201951084004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين الحويجة اعداديةتطبيقيصالل حسن خميس صبار9970202051019007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0الخارجياتتطبيقيعباس فاضل عادل مريم9971202052401020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةتطبيقيمحمد مجيد سربست جيالن9972202052331020

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين طوز اعداديةتطبيقيصادق مهدي الحسين عبد علي9973182051037014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيسبع مصطفى صاحب احمد9974202051011004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين السالم ثانويةتطبيقيسالم غائب حسين صدام قصي9975182051044028

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين بكلر اتا ثانويةتطبيقيهللا عبد ابراهيم سامي انس9976202051008007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيرؤوف عماد مصطفى محمد9977312051009058

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةتطبيقيشريف خورشيد لقمان محمد9978202051305023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنات منوليا اعداديةتطبيقيشباط يونس حسين سعديه9979202052120023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيمحمد طاهر ياسين احمد9980202051312022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيقادر قاسم عدنان ايوب9981202051377021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين  الرواد اعداديهتطبيقيطه حسين علي محمد9982202051022044
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيحسن عبيد عباس ياسر9983202051259262

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيعثمان توفيق صباح محمد9984202051304086

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيقدوري عباس هادي يوسف9985202051262112

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةتطبيقيجعفر رضا فاضل احمد9986202051391004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0الخارجيونتطبيقيكوردي هاشم هشام عمر9987202051400028

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقياسماعيل يوسف علي محمد9988202051259210

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيمحمد مصطفى عمر راميار9989202051303021

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيخضر عارف معروف ند هاومه9990202051312097

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيمكحول عايد مهند غيث9991202051259165

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةتطبيقيدرويش خان احمد يوسف إبراهيم9992202051301001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيعلي عمران رعد مصطفى9993202051262095

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيوهب هللا عبد احمد هللا عبد9994202051259111

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيباكر شاكر ياسين محمد9995202051259218

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقياحمد اسماعيل احسان سوران9996202051377050

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيصادق محمد ماجد عادل9997202051259092

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةتطبيقيسمين رشيد جمعة مريم9998201952330012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيمحمد جالل برزان ديار9999202051377033

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةتطبيقيكرم رفعت حسن يونس10000202051305030

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونتطبيقيعلي كريم شهاب احمد10001202051402002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةتطبيقيالرحمن عبد مجيد صابر احمد10002202051309004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيسعيد حمه خالد جواد احمد10003202051377010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيجابر شوكت حسن عباس10004202051259094

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيعلي كوخه احمد جواد ريناس10005202051312045

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقيصفر محمد طيب سندس10006202052282047

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0المسائية الشرقية اعداديةتطبيقيعذاب خلف سعيد محمد10007202051262081

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين المستقبل اعداديةتطبيقيظاهر محمد الكريم عبد معتز10008202051011042

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقياحمد داود الدين عز محمد10009202051259207

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين المركزية كركوك اعداديةتطبيقيحمزة فهمي اسعد مصطفى10010202051001086

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0كردية-  للبنين والت اعداديةتطبيقياحمد حسين الدين نور رياد هه10011202051315005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية السيدية ثانويةتطبيقيرشيد توفيق محمد انس10012112051209012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين عدن ثانويةتطبيقيهللا عبد احمد صاحب بشار10013202051084009

567 من 323صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للنازحين للبنين الجبوري نزهان ثانويةتطبيقيعلي احمد شهاب احمد10014202051067001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية دراسة للبنات ركاريز سه ثانويةتطبيقيهياس انور نوزاد شيالن10015202052320007

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيرضا نوري جمعة ديار10016202051377034

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةتطبيقيفتاح الكريم عبد طه نور10017202052337014

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيمحمد جوهر لقمان نده خه10018202052340012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةتطبيقيصديق المجيد عبد احمد محمد10019202051311023

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةتطبيقيمحمود محمد زكريا افين10020202052333006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنات النزاهة ثانويةتطبيقيحسين جخيور محمد داليا10021202052130006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيغضبان كاطع محمد حيدر10022132051250029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة387.0للبنات صو التون ثانويةتطبيقياحمد انور سيروان شانكه10023201952143001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةتطبيقيعزيز حميد نجدت أيه10024202052395005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقياحمد علي مظهر ذكرى10025202052282032

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين الحكمة اعداديةتطبيقيعزيز موسى محمد حسن10026202051004010

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةتطبيقيعلي عاصي شيرزاد سوالف10027202052345029

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةتطبيقيمحمد الدين نور جمعة ئارام10028202051309001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0كردية دراسة للبنات ركاريز سه ثانويةتطبيقيعزيز عادل ساالر دينا10029202052320004

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيعلي سليمان سلمان محمد10030202051304081

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات يولو ايبك ثانويةتطبيقيرشيد خورشيد محمد دنيا10031202052175011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيمحمد الوهاب عبد دلير محمد10032202051377087

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقياحمد ابراهيم يونس محمد10033202051259219

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيرشيد عادل فرمان علي10034202051377066

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات يولو ايبك ثانويةتطبيقيعسكر اكبر يشار مروه10035202052175027

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات الجمهورية ثانويةتطبيقيفتحي حسين علي منار10036202052132012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةتطبيقيمحمد حميد مهدي بالل10037202051305008

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين العرفان ثانويةتطبيقيحميد مجيد قاسم أحمد10038202051057003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات يولو ايبك ثانويةتطبيقيالدين شمس الوهاب عبد موفق افنان10039202052175006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيمحمد شهاب ماهر سعيد10040202051261017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحميد شرهان علي حسن10041282051151206

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين الصدر اعداديةتطبيقيعباس رشيد رعد يوسف10042202051006062

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيهللا عبد محمد هيوا ايوب10043202051377022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين حمرين ثانويةتطبيقيشكر محمد جاسم عثمان10044212051205004
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كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيجوامير محمد خالد أرام10045202051312005

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين جلوالء اعداديةتطبيقيخلف وهيب حميد رسول10046212051009012

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةتطبيقيوادي الكريم عبد فرمان تارا10047202052382015

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0تركماني-  للبنات المسائية المسرة ثانويةتطبيقيعباس علي فاضل نوردان10048202052396013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين جلوالء اعداديةتطبيقيصادق مالك حسن علي10049212051009022

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةتطبيقيامين علي عمر ن شه وه10050202051309036

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيخضر محمد فتاح علي10051202051377065

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيشريف خضر نجم هارون10052202051303066

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0كردية دراسة-  للبنين كوردستان اعداديةتطبيقيدرويش محمد عمر يوسف10053202051304110

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيحسين علي حسن علي10054122051030081

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيقادر نادر جوهر ميركو10055202051377116

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقياحمد الدين محي هادي ئارام10056202051377001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0الكرديه الدراسه-  الخارجيونتطبيقيفرج محمدشكر هللا فتح محمد10057202051402011

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين السياب اعداديةتطبيقياحمد الرزاق عبد مكي صالح محمد10058132051030087

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيعبيد علي بدرخان محمد10059202051377084

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين الصديق اعداديةتطبيقيعمر محمد وعد احمد10060172051028017

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهتطبيقيمند كاكه خورشيد حمه كامران يوسف10061202051048086

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةتطبيقيرشيد الدين نور سمير ابراهيم10062202051391001

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةتطبيقيمحمود ويس رضوان ايه10063202052395013

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقينوري الرحمن عبد عدنان محمد10064202051377099

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين آشور ثانويةتطبيقيعويد يونس مزهر العوام10065182051081003

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0المختلطة الجبارة ناجي الشهيد ثانويةتطبيقيمصطفى عالوي نعمه احمد10066182051291002

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات اليقظة ثانويةتطبيقيعلي حسين خليل نبأ10067202052134043

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية برزاني ثانويةتطبيقيصالح جمعه جبار عيسى10068312051070055

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةتطبيقيعلي محمد جالل صدام يونس10069202051300006

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين المركزية كركوك اعداديةتطبيقيكريم احمد وليد الرحمن عبد10070202051001038

كركوك/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةتطبيقيقشوة حمود هالل مهيب10071182051089044

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةاحيائيمنوخ حمود طه عذراء10072202042255009

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائيمحمد احمد بشير محمد10073182041339054

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيابراهيم عدوان محمد نهايه10074202042261014

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةاحيائيخلف حمد ادريس زمن10075182042339009
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الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات سومر ثانويةاحيائيمحمد جاسم علي شيماء10076182042270013

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات زالة عين ثانويةاحيائيشالل محمد الغني عبد عبير10077182042164027

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية الرباط ثانويةاحيائيمهوس دليان محمد ضياء10078202041253040

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيغضبان احمد شهاب احمد10079202041261009

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيجدي ذياب إدريس هللا عبد10080202041259148

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0المختلطة المنزلة اعداديةاحيائيعلي وكاع نعمة ابراهيم10081202041209001

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةتطبيقيعبيد رمضان محمود انوار10082202052250002

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةتطبيقيمحمود هللا عبد نجم محمود10083202051255038

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةتطبيقيحمد هللا جاد عثمان اثير10084202051250001

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةتطبيقيجاسم خضر خلف سالم10085202051261016

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0المختلطة اشبيلية ثانويةتطبيقيياسين عطيه شاكر محمود10086202051204011

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين بارالق ثانويةتطبيقيصمد نوري محمد عمر علي10087202051074013

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0عربية دراسة المسائية الوردي علي ثانويةتطبيقيعالوي حسين حاتم الرحيم عبد10088202051283009

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الرباط ثانويةتطبيقيحمود خضر محمد احمد10089202051253006

الحويجة/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةتطبيقيعزيز احمد عزيز عارف10090202051250031

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة453.0للبنات النور ثانويةاحيائيجمعه سبتي جمعه سميه10091182042238025

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة373.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيصالح امجد علي بنان10092182042242036

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين السالم ثانويةاحيائيحسن جاسم حسين علي10093182041044033

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةاحيائيحماد سالم باسم اشجان10094182042336006

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين بلد اعداديةاحيائيفياض فنر محمود عباس10095182041006081

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنات الجاحظ ثانويةاحيائيابراهيم هندي عطا ليلى10096182042220008

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0المختلطة العادل ثانويةاحيائيمحمد صالح عدي محمد10097182041124017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةاحيائيحمود شياع ضرغام فهد10098182041351016

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنات الصديق ثانويةاحيائيشاكر بهجت علي نور10099312042052025

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيطالب مزعل عالء تبارك10100182042172015

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنات سومر ثانويةاحيائيصالح حمد غنام هدى10101182042270022

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائياحمد رجب احمد بسمة10102182042186011

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات العذراء ثانويةاحيائيحمود جاسم عياش وفاء10103182042207017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المعتم ابن اعداديةاحيائيجاسم الستار عبد الجبار عبد محمد10104182041073024

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات المالئكة نازك ثانويةاحيائيمحمود بدري مويد هبه10105182042200021

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيصالح خزعل نوري سوسن10106182042210010
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(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات الرحمة اعداديةاحيائيصالح جاسم فوزي غسق10107182042240028

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيخلف حسين ضاري اللطيف عبد10108182041331019

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0المسائية بيجي ثانويةاحيائيمحميد ابراهيم خليل االء10109182042332002

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0المختلطة الملوية اعداديةاحيائيحسين هللا عبد سالم عمر10110182041095008

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات سومر اعداديةاحيائيخضر الياس محسن فاطمة10111172042314053

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0المختلطة السالم دار ثانويةاحيائيشهاب محمد حاجم سمر10112182042093014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيحسن جاسم داره القادر عبد10113182041331018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةاحيائيسليمان ابراهيم منذر وضاح10114182041351026

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات االسحاقي اعداديةاحيائيشحاذه حتروش صالح بنين10115182042255012

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين انس بن مالك ثانويةاحيائيشهاب محمود محمد علي10116122041045041

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية حمرين ثانويةاحيائيعباس محمد جاسم مريم10117312042081148

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائيحمد جاسم طامي رسل10118182042162008

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0المختلطة المسائية الدور ثانويةاحيائيالرزاق عبد حمزة عماد حمزة10119182041343013

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيمعروف مزاحم سعد سلطان10120132041010049

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين الحضارة اعداديةاحيائيمطر مهدي ظاهر الدن10121182041059030

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيموسى مهدي محمود ايناس10122182042144005

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين اليرموك ثانويةاحيائيكاظم احمد كنعان سجاد10123182041129004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين الفرقان إعداديةاحيائيأنصيف نامس هادي حسين10124182041021015

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية النهضة اعداديةاحيائيهللا عبد عواد عباس احمد10125182041335007

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات العلم ثانويةاحيائيحسين علوان عاصم رسل10126182042170033

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين الحضارة اعداديةاحيائيحربي شجاع نافع محمد10127182041059038

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةاحيائيخليف ساكت طالل محمد10128182041041047

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةاحيائيخليفه احمد سلمان عواطف10129182042348004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0المختلطة العلم دار ثانويةاحيائيحميد عبود نجم عكاب10130182041293012

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات وائل الشهيد ثانويةاحيائيحبيب احمد كريم ريام10131182042273008

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين الفرقان إعداديةاحيائيمحمد محمد خلف اوراس10132182041021011

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةاحيائياحمد علي زيد رؤى10133182042340012

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين المختار عمر اعداديةاحيائينصيف كوان حيدر احمد10134182041040002

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المعتم ابن اعداديةاحيائيحمد حميد الزم الحميد عبد10135182041073011

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةاحيائيحسين علي ابراهيم قصي10136182041361036

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةاحيائيغضيب محسن فرحان داليا10137182042348003
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(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين المختار عمر اعداديةاحيائيهالل نجم سعيد محمد10138182041040036

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيمحيميد لطيف جمال قبس10139182042189028

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين االسحاقي اعداديةاحيائينعمه نواف يونس قيصر10140182041047023

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين االهلية العلم ثانويةاحيائيمحمود نايف الرزاق عبد حنان10141182042136004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين االثير ابن ثانويةاحيائيخلف صالح غني اكرم10142182041008005

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائيمصطفى محمود مزهر سحر10143182042186037

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0المسائية بيجي ثانويةاحيائيشيخ صالح يوسف منى10144182042332027

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة370.0للبنين األهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيعبود ياسين محمود محمد10145182051030009

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة365.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيخرشيد ابراهيم خلف علي10146182051361018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات بيجي ثانويةتطبيقيعطيه صبار سعد هند10147182052177019

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيقدوري محيي اللطيف عبد هند10148182052343017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيمطلك دحام ضياء دحام10149182051361010

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين بيجي اعداديةتطبيقيجاسم خلف اسامه ايمن10150182051007010

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين الفرقان إعداديةتطبيقيباش محمود برزان الدين سيف10151182051021016

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيديرس كردي محمد الرزاق عبد10152182051073022

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات االهلية النجاح طريق ثانويةتطبيقيمحمد جاسم احمد رفل10153182052227004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات الغساسنة اعداديةتطبيقيخلف درويش نجم بشرى10154182052197004

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات المسائية سامراء ثانويةتطبيقيداود محمد محمود براء10155182052374009

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيجامل حاتم جاسم العزيز عبد10156182051005018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المعتم ابن اعداديةتطبيقيطه محمد حمد زياد10157182051073014

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيلطيف عزت فايق محمود10158182051343036

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيكاطع ناجي محمود ناجي10159182051029027

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيصالح احمد وليد هللا عبد10160182051005024

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةتطبيقيصحن حمدان ميسر ايمان10161182052373003

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين العوام بن الزبير اعداديةتطبيقيعلوان حسين كمال مصطفى10162182051070097

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين السالم ثانويةتطبيقيمحمد جاسم خميس محمد10163182051044032

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين الخطيب اعداديةتطبيقيمحمود طايس كمال حسام10164182051002021

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين الخطيب اعداديةتطبيقيلطيف العزيز عبد خالد طالل10165182051002034

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المحزم ثانويهتطبيقينايف ابراهيم ماهر هللا عبد10166182051024021

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية برزاني ثانويةتطبيقيعيدان عناد عبد محمد10167312051070074

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0المسائية الضلوعية ثانويةتطبيقيقدوري صالح حمد حسين10168182051331008
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(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيجاسم محمد خلف احمد10169182051340003

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات اسماء اعداديةتطبيقيمطر حسين صباح نور10170182052242055

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقينجم عدنان غسان حسن10171162051357092

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقياحمد هللا عبد محمد عباس10172202051377058

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةتطبيقيحمزة احمد واثق فاتن10173182052347010

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيشهاب حمد عيسى مريم10174182052237021

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيعلوان محمد مدحت قابيل10175182051351017

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةتطبيقيصالح تركي حميد مريم10176182052348003

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0الخارجياتتطبيقيصالح مهدي عمر مريم10177182052401018

(الدين صالح)الدور/التكنلوجي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين االولى سامراء ثانويةتطبيقيخضير حميد الباسط عبد اسامه10178182051033006

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين ربيعة اعداديةاحيائيعويد عائد علي صدام10179172041112021

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات االهلية اقرأ ثانويةاحيائيعبود االمير عبد أحمد رقيه10180112042149024

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةاحيائيشريف سالم احمد فنر10181112041200060

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيزرزور صالح محمد ساره10182172042362038

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيقاسم سعيد ضياء يوسف10183172051351784

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين العياضية اعداديةتطبيقيظاهر الياس فواز هللا عبد10184172051115012

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية العياضية ثانويةتطبيقياحمد يوسف عدنان سراب10185172052361003

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين الخطاب بن عمر اعداديةتطبيقيابراهيم نجم محمد صكر10186172051005019

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيمحمد دريع محفوظ توفيق10187172051400010

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنات الفاو اعداديةتطبيقيحميد علي محمد منار10188172052235026

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيهللا عبد هللا خير رضوان وسام10189172051351755

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية المنار ثانويةتطبيقيخليل يونس ذنون يحيى10190172051364029

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنات  مؤتة اعداديةتطبيقيابراهيم خليل عالء سبأ10191172052301029

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين الراية اعداديةتطبيقيعلي احمد سعد ماجد10192172051025041

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيحسون قاسم محمد حازم10193172051400012

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيمخلف محمد عمر مصطفى10194182051029026

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين دجلة اعداديةتطبيقيمطشر سيف شاكر علي10195262051020026

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0الخارجيونتطبيقيجمر سعدون كاظم مجباس10196232051400066

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيصدام الكريم عبد حازم سجاد10197162051352100

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين الحسين االمام اعداديةتطبيقيحسين وحيد هاشم حيدر10198162051021012

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين االمجاد اعداديةتطبيقيمحمد شاكر محمد عمر10199172051026059
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الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين ديالى اعداديةتطبيقيخليل محمد علي مرتضى10200212051012030

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين االهلية النخبة ثانويةتطبيقيساير مركب محمد علي10201222051363027

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيحافظ جبار ستار مرتضى10202242051036071

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنات االهلية االلباب ثانويةتطبيقيالجليل عبد جاسب قتيبه زينب10203162052281005

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين كرمليس ثانويةتطبيقيجوزيف نوري سعيد فرح10204172052071002

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيالحسين عبد رشيد الكريم عبد مهيمن10205232051007101

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيعسكر الرؤوف عبد لؤي حسن10206162051365040

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةتطبيقيكريم غريب حمه سركوت اكام10207202051309006

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية االندلس ثانويةتطبيقيياسين مزهر عامر علي10208132051256026

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةتطبيقيحمد شكور علي مرتضى10209202051259223

الموصل/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيعبيس خضير ياس مجتبى10210252051150168

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات الحويجة اعداديةاحيائيمحمد احمد رمضان هيفاء10211202042147011

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيشمران زغير ناظم كرار10212232041069040

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيمنشد محمد حسين فاطمه10213252042070162

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة370.0المختلطة الراشدين الخلفاء ثانويةتطبيقيياسين احمد جمال محمد10214201951208008

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد اعداديةتطبيقيعلي حسين اردال محمد10215202051005045

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةتطبيقيفتاح يوسف عدنان فاطمه10216202052395030

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين الشروق اعداديةتطبيقيعزيز عباس حيدر كرار10217122051032068

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0كردية دراسة- للبنين آزادي اعداديةتطبيقيرشيد الرحمن عبد خالد معاذ10218202051302072

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيصالح مهدي ابراهيم همام10219182051014027

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنات الفوز ثانويةتطبيقيهامل عباس ضياء رنين10220132052099014

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقينور صالح طه علي10221162051358142

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين الدستور ثانويةتطبيقيغايب مويل غاوي حمزه10222232051018015

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الحويجة/الزراعي التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنات اليسر اعداديةتطبيقيرشيد كريم حبيب فاطمه10223262052109030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيحسن هللا عبد عوض مصطفى10224172021351530

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيمطر عيسى حمود عبد10225182021004036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيمحمود سعيد سعد زينب10226172022357137

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيسعيد محمد سالم داود محمد10227172021351421

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين الصديق اعداديةادبينظام الدين عز عادل الرحمن عبد10228172021028025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0ايسر-  الخارجياتادبياحمد خضير صبحي مها10229172022403154

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنات سيوان ثانويةادبيوهب احمد امين محمد ريان10230312022038010
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين الجزيرة اعداديةادبيعلو حسن عادل ابراهيم10231172021121001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيقاسم عزيز الكريم عبد ازهر10232172021351072

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين برطلة اعداديةادبيحسن سلطان يوسف محمد10233172021067031

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0ايمن-  الخارجيونادبيمحمد علي خضر اياد10234172021400039

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين الشافعي اعداديةادبياحمد محمد عمر فاروق10235172021144029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنات الزهور اعداديةادبيحسن عبد خالد سارة10236172022290031

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيمحمد عزيز فارس دعاء10237172022357083

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين برطلة اعداديةادبيصالح حسن سالم محمد10238172021067027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين الزهور اعداديةادبياحمد سليمان سمير عمر10239172021015022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين البرغلية اعداديةادبيمحمد محمود صالح ليث10240172021114035

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0المختلطة المسائية العبير ثانويةادبياحمد جمعة عواد ضحى10241172022362017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيسعيد خورشيد السالم عبد صهيب10242172021351212

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0ايسر-  الخارجياتادبيجرجيس مدحت همام رحمة10243172022403063

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0ايسر-  الخارجياتادبيعبد محمود حامد االء10244172022403019

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيجاسم علي حازم اسراء10245172022357021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية برزاني ثانويةادبيعمر محمد جالل محمد10246312021070074

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المستقبل اعداديةادبييونس انيس احمد الرحمن عبد10247172021024012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0ايمن-  الخارجيونادبيياسين محمود ياسين حمود10248172021400059

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للنازحين للبنات ياسا ثانويةادبيمحمد قادر علي امل10249332022041003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيمحمد علي خضر عزيز10250172021351289

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين الشرقية االعداديةادبيحسين صالح محمد سعد سعود10251172021008012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين عجيل شمر ثانويةادبيعويد عائد علي صطام10252172021113005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةادبيملكو مراد كمال ايمن10253332021060001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين االمين اعداديةادبيناصر هللا عبد انور الباسط عبد10254312021009019

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات الجديدة موصل اعداديةادبيحسن عبودي صالح لمى10255172022280015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين بعويزة ثانويةادبيمرشو يونس حميد مصطفى10256172021083025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0ايسر-  الخارجيونادبيابراهيم محمد عباس فاضل10257172021402109

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات قرطبة  اعداديةادبياحمد محمد موفق أميره10258172022231004

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين االخوة اعداديةادبيحامو محو يونس مصطفى10259172021224020

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين الزهور اعداديةادبيمحمود الحكيم عبد بشار محمد10260172021015027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين تمام ابي اعداديةادبيالعزيز عبد خالد بسام الرحمن عبد10261172021010011
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبياسماعيل علي محمد اسماعيل10262172021142003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للنازحين المختلطة كبرتو ثانويةادبيعزيز حمد خيرو ايمان10263332022063002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيشاكر محمد بسام ايهم10264172021351105

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية حمرين ثانويةادبيمحمد ربيع غزوان رهف10265312022081021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيهللا عبد نجم رافع احمد10266172021351021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات الرسالة اعداديةادبياسماعيل محمد ساير سجى10267172022281007

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات المسائية المعارف ثانويةادبييحيى صبحي محمد مروان مروه10268172022371063

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيهاشم صباح حيدر فضل10269252021024207

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين االمين الصادق اعداديةادبيرضى مصطفى سليمان حسين10270172021178010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيسليمان جربوع سعيد احمد10271172021351026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين زمار اعداديةادبيبلو محمد صالح محمد10272172021103022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين الشافعي اعداديةادبييونس ذنون بسام سيف10273172021144011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0ايمن-  الخارجيونادبيحسين محمد عبدالسالم طه10274172021400115

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0الخارجيونادبيجساب عبد موازي علي10275292021400083

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات اشبيلية اعداديةادبياحمد علي محمد محمود فرح10276172022297028

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين الشافعي اعداديةادبييونس هاشم غانم محمد10277172021144036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية العربي الفجر ثانويةادبيحيدر يونس زكي محمد زينب10278172022354005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيالرحيم عبد ايوب يحيى ايناس10279172022357052

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0ايمن-  الخارجيونادبيخلف بكر ميرزا راكان10280172021400071

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات تلعفر اعداديةادبيهللا عبد القادر عبد الستار عبد منار10281172022261017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين درويش حسين الشهيد اعداديةادبيالدين عون زامل زهران غزوان10282172021126014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبينايف خليل فارس احمد10283172021351042

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنات المسائية المعارف ثانويةادبيثالج احمد سعيد ريم10284172022371036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات وانه ثانويةادبيحسين الحميد عبد الرحمن عبد بشرى10285172022278004

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين االمجاد اعداديةادبيحسين علي محمد تحسين احمد10286172021026003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات االنصارية نسيبة اعداديةادبيالحميد عبد محسن طارق مروه10287172022305022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين تلكيف  اعداديةادبيمحمد حسن نوري علي10288172021084034

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين الصديق اعداديةادبيمحمد فتحي الستار عبد ريان10289172021028017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيابراهيم خليل غسان الرحمن عبد10290172021351241

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات سفني عين اعداديةادبيحسن هللا عبد كمال دعاء10291172022258005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبياحمد حسن احمد مريم10292172022357208
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات زينب اعداديةادبياحمد عزيز محمد براء10293172022285005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبييحيى محمد عامر زيد10294172021351179

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين بازوايا ثانويةادبيولي محمود حسن يونس10295172021065017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيمالو حامد خضير احمد10296172021366005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات الغساسنة اعداديةادبيحنتوش اعالن عادل مسره10297232022077023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين االمين الصادق اعداديةادبيمصطفى يونس محمد زكي زمن10298172021178014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين الجزائر اعداديةادبيجابر صبري حيدر كرار10299232021043051

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين االثير ابن ثانويةادبيخضر خليل هللا عبد الملك عبد10300182021008010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للنازحين المختلطة كبرتو ثانويةادبيرشو ميشو برجس سميره10301332022063010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيسعيد يوسف عمار يوسف10302172021351599

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيهللا عبد صالح ذنون مهند10303172021350224

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين االخوة اعداديةادبيمرتضى الحسين عبد زيدان جان علي10304172021224010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيخضر الياس مقداد عمر10305172021351339

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيابراهيم خليل انيس هللا عبد10306172021351257

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات تلعفر اعداديةادبيياسين محمد عباس عصام حسيبة10307172022261003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات المكرمة مكة اعداديةادبيمحمد الكريم عبد عماد عبير10308172022315023

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للنازحين المختلطة كبرتو ثانويةادبيحسن محمود بابير عمران10309332021063011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنات الفراتين ثانويةادبيدعبول محمود فاضل ايمان10310172022267006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين الراية اعداديةادبيبشير محمد شاكر الكريم عبد محمود10311172021025052

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0المختلطة المسائية العبير ثانويةادبيمحمد صالح علي محمد10312172021362033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين الجزيرة اعداديةادبيمحمد عيسى طاهر محمد جاسم10313172021121004

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات الزهور اعداديةادبييونس ذنون نبيل مروه10314172022290051

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيمحمد رمضان احمد عالء10315172021351290

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين غرناطة ثانويةادبيحدري محمود حميد خلف10316182021125009

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين القيارة اعداديةادبيصالح موسى حامد الحكيم عبد10317171921042016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنات الرشيدية  اعداديةادبيحسن راشد احمد رحمه10318172022251011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيرشيد مصعب نصير موسى10319172021350228

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين تلكيف  اعداديةادبيطه محمود المان سنان10320172021084026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبييحيى محمد باسم علي10321172021351293

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيقاسم ياسين فارس علي10322172021350124

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات االثير ابن اعداديةادبيمحمود خلف سليم منار10323172022274025
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات الكرامة اعداديةادبيمطلك كطيف سعد نور10324142022111052

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات الجديدة موصل اعداديةادبيهللا عبد فاضل الكريم عبد مريم10325172022280016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيعبود احمد خالد بكر10326212021038020

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنات المكرمة مكة اعداديةادبيحسن محمد فارس هدى10327172022315031

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الربيعين ام اعداديةادبيمحو خليل عمر ناهدة10328332022040043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةادبيمحمود شكر زياد مروان10329172021012039

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيحسين اللطيف عبد ظاهر ايمن10330172021366019

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيعلي محمد سعيد مزاحم محمد10331172021351474

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنات  مؤتة اعداديةادبيمحمد عنبر محمد يمامة10332172022301036

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0ايسر-  الخارجيونادبيبلو حسين ابراهيم مهند10333172021402167

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0ايسر-  الخارجيونادبيحيدر علي ولي يوسف10334172021402181

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات الجديد الفجر ثانويةادبيمحمد هللا عبد فتاح منار10335182022199010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيكاظم صاحب احمد نور10336292021014142

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةادبيسعيد عويد ماهر عمر10337172021223008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0ايمن-  الخارجيونادبيغدير مسهوج زغات حماد10338172021400058

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات المسائية المعارف ثانويةادبيخسرو فخري محمد ضحى10339172022371050

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيحمودي يونس فؤاد حسام10340172021350047

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةادبيمحمود ابراهيم جالل وفاء10341212022098048

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات  مؤتة اعداديةادبيرشيد حميد ممدوح اية10342172022301004

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات الزهور اعداديةادبيمحمد قاسم محمد ايالف10343172022290008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات الياسمين ثانويةادبيبدران ناصر سعد رزان10344322022025002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيحسين عبد هللا عبد عمار10345172021351322

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين النيل اعداديةادبيحسن محمد احمد تغلب10346172021027010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0المسائية الريف ثانويةادبيابراهيم رمضان فائز فرحان10347182021337043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين الزهور اعداديةادبيعبد سعيد هشام عامر10348172021015016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيحسن عبد زهير عثمان10349112021189067

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية النيل ثانويةادبيقدوري اسماعيل عمار ميثم10350112021206065

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةادبيعلي حسن عياض ايالف10351202022282029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين كثير ابن اعداديةادبياحمد حسين احمد حسين10352182021010011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيخضر الياس اكرم مؤمن10353172021351391

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات وانه ثانويةادبيخلف حسن حسين جيهان10354172022278005
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات  مؤتة اعداديةادبيإسماعيل احمد صالح محمد مريم10355172022301027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الرواد ثانويةادبيحسن عمران فخري حسن10356232021255022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيشندي خلف صباح هللا عبد10357152021017079

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين غرناطة ثانويةادبياحمد علي رفاعي وعد10358182021125027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0ايسر-  الخارجيونادبياحمد ابراهيم خليل اسامة10359172021402016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيأشويت رجاء هللا عبد االء10360172022357033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيعلي محمد هللا سعد قصي محمد10361172021351467

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةادبيحمد شرقي فرحان براءه10362182022340006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية برزاني ثانويةادبيالرزاق عبد الوهاب عبد محمد شداد10363312021070042

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين النيل اعداديةادبيالرزاق عبد صباح عدي كرم10364172021027039

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيطابور رشيد علي الرحمن عبد10365172021366045

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيجنيد زكريا المنعم عبد علي10366172021350123

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات االخيضر ثانويةادبيعلوان فاضل عباس دعاء10367122022116012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0المختلطة النهروان ثانويةادبيجاسم جبوري صادق مصطفى10368232021181028

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة378.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيخدر قاسم احمد شاهه10369332042070054

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة368.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيحمادي حسين الكريم عبد بتول10370172042371066

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائياحمد محمود خلف وجدان10371172042371313

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيعلي مراد خلف دلشاد10372332041070029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيالياس علي عدنان مريم10373172042353064

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيحسين مصطفى حسين طه10374172041364029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات بعشيقة اعداديةاحيائيطه سلطان غازي اسماء10375172042244002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين سارية اعداديةاحيائيفرج سالم كنعان محمد10376172041018171

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنات الثورة ثانويةاحيائيعبوي احمد صالح آمنة10377172042279002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةاحيائيجاسم إدريس مشتاق الرحمن عبد10378112041210033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيجاسم يونس نشوان ساره10379172042286148

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين الثانية العراق ثانويةاحيائيميرو قاسم سعيد نهار10380172042149033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيابراهيم علي محمد ابراهيم نور10381172042357796

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيعيدو مراد صالح فيان10382332042052046

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة414.0للنازحين المختلطة فايدة ثانويةاحيائيمحمد سليمان شوكت بريفان10383331942050001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0المسائية الريف ثانويةاحيائياحمد هللا عبد صحن الرزاق عبد10384182041337035

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيابراهيم كلي ملكو سوزان10385172042348043
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيبشار مراد كوران غزاله10386332042051067

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيكصب مراد حيدر شعله10387332042056053

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائياصالن خلف خضر جيالن10388332042051021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيعمران عزيز نكتل ابراهيم10389172041351015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسين حازم كمال سكينه10390172042357517

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنات المأمون ثانويةاحيائيهللا عبد خضر احمد رحاب10391172042317015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنات الموفقية ثانويةاحيائياسماعيل طه محمود زهراء10392172042269026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيمراد سليمان خالد رغده10393332042052027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيعمر صبري جالل مهور10394332042052056

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيجبار جالل نزار سلوى10395182042354016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين مهد ثانويةاحيائيرشو خلف خديده زينة10396172042102005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0ايمن-  الخارجياتاحيائيمناع عبدهللا محمود تماره10397172042401021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنات القوارير ثانويةاحيائييحيى حميد السالم عبد الهام10398172042304003

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيصالح عزيز نوزت شهرزاد10399172042357556

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات بحزاني ثانويةاحيائيقولو بركات قوال ريحان10400172042245035

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةاحيائيامين الفي سامر زينه10401172042300035

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للنازحين-  للبنات األخوة ثانويةاحيائيعزو كريم رشيد ساهره10402332042043014

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيخضر تقي ابراهيم ليلى10403172042304025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0ايسر-  الخارجيوناحيائيجمعة خليل سالم ايهاب10404172041402021

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين اشور اعداديةاحيائييوسف سالم بسام يوسف10405172041147043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات شايسته ثانويةاحيائيسفر مجيد اسعد ضحى10406312042039012

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائياحمد مرتضى رضوان شيماء10407172042357564

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيمحمد هاشم عزام امينه10408332042070010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيشحاذة علي احمد اميرة10409172042304005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0ايسر-  الخارجياتاحيائيمحمد جاسم هللا مال اسماء10410172042403017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيرجب محمود صالح نور10411172042357819

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائيمحمد الحميد عبد محمد محمود10412172041017201

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات آشور ثانويةاحيائيمحمد حسين احمد داليا10413182042243037

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةاحيائيخليل هاشم بشار هاشم10414172041011213

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0ايمن-  الخارجيوناحيائيخضر محمدعلي طارق مروان10415172041400151

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0ايسر-  الخارجيوناحيائيصياح كورز عوده علي10416172041402071
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيسليمان محمود جمال هديل10417172042288262

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيخلف محمد جاسم محمد10418172041009032

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةاحيائيمجيد يوسف زيدان وسام10419332041058009

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0ايمن-  الخارجياتاحيائيمحمدصالح محمدنور حازم شيماء10420172042401056

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0المختلطة سنوني ثانويةاحيائيحسن الياس خلف غالية10421172042348049

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيحسين احمد حسن محمود10422172041351760

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنات تلعفر اعداديةاحيائيحسين محمد حسين شيماء10423171942261072

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيرشيد عباس عدنان ريان10424172041351274

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للنازحين المختلطة 1 بيرسفي ثانويةاحيائيناصر جردو تالو باسمه10425332042023006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيقاسم محمد ياسين كفى10426172042357687

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات الثورة ثانويةاحيائيحيدر خضر محمد هاجر10427172042279062

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيعباس فاضل غائب انصاف10428172041124016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائيمحما سعدو برجس هديه10429332042056085

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيهالل عباس يونس المصطفى اسراء10430172042357046

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيخطاب عمر سعد نور10431172042357816

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنات اليمن اعداديةاحيائيمحمد جاسم علي اسراء10432172042237005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةاحيائيعلو ابراهيم حسن جميل10433332041060005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين الوفاء ثانويةاحيائيعجاج طاهر شهاب محمد10434312041005008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنات مؤتة ثانويةاحيائيعيسى الهادي عبد الكريم عبد مريم10435112042116033

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةاحيائيبكر حسين زيدان وعد10436332041058010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيعلي صابر محمد علي حسن10437172041178028

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيقاسم خلف صالح طوافه10438332042069016

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنات حمص اعداديةاحيائييونس هاني هشام مروه10439172042302088

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيالدين نجم الرحمن عبد معصوم زهراء10440332042070043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيسعيد الكريم عبد قتيبه آمنه10441172042357015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيمحمد عثمان احمد نور10442172042357798

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيخليل جالل محمد قتيبة سميرة10443172042290122

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيقطاس حجي احمد زينب10444332042070044

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةاحيائيفارس جاسم عقيل هللا عبد10445332041001065

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيمصطفى ابراهيم الرحمن عبد اسماء10446172042353005

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيحسن خلف بركات ملحم10447332041070094

567 من 337صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيعلي يونس سليم محمد فاطمه10448172042236046

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0المختلطة االهلية النا ثانويةاحيائيمحمد سليمان سالم ايه10449312042063022

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات العذراء مريم اعداديةاحيائيحنا نوح سعد ديانا10450172042247008

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0ايسر-  الخارجيوناحيائيحساني عبيد محمود احمد10451172041402013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيصالح خزيم نوري صالح10452332041052051

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةاحيائيخضير فيصل غازي بارق10453172041020030

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيحسن صالح مهدي نور10454172042235134

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للنازحين المختلطة قادية ثانويةاحيائيعلي احمد سعيد سوزان10455332042060025

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيمحمد يوسف يعقوب ياسر10456172051124067

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنات قرطبة  اعداديةتطبيقيعليوي خشمان فراس رهام10457172052231011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقياحمد شهاب طلب شهد10458172052371043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين حديثة اعداديةتطبيقيمحمد احمد الرحمن عبد محمود10459192051019074

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيخليفه حسن احمد سفيان10460172051351256

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنات المحمرة اعداديةتطبيقيحسين قاسم باقر محمد حمدية10461172052252006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين الشافعي اعداديةتطبيقيمحمد صالح عجيل سعد10462172051144020

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيخضر مختار صباح محمد10463172051124046

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيحنا صموئيل اندراوس ليث10464172051402044

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية برزاني ثانويةتطبيقيالياس عبد الياس هيثم10465312051070092

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0ايسر-  الخارجياتتطبيقيحمدي صديق محمد اثار10466172052403001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات صفية اعداديةتطبيقيعثمان علي محمود ايه10467172052295001

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيمصطفى مزعل خزعل مشعل10468172051017135

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيحمودي قاسم محمود الدين بدر10469172051351137

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0ايمن-  الخارجيونتطبيقييوسف حسن جمال عبدالوهاب10470172051400032

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية العياضية ثانويةتطبيقيعلي محمد حسين عادل زينه10471172052361002

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيمحمد عزيز صباح مصطفى10472172051142017

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةتطبيقيكريم محمد كريم شيماء10473202052382043

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين الفرقان اعداديةتطبيقيمحمد جاسم علي محمد كرار10474172051124039

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيجاسم حسين إبراهيم حسين10475172051402013

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقيغضبان محمد سعد سجى10476172052371039

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة396.0للبنين الزهور اعداديةتطبيقيسليمان طه هاني طه10477171951015071

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية تطوان اعداديةتطبيقياحمد مامو سالم فاطمه10478172052357173
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الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين اشور اعداديةتطبيقيميخا عازر زهير معن10479172051147015

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0ايمن-  الخارجيونتطبيقياحمد بالل سليمان عبدالحكيم10480172051400028

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0للبنات الطالئع اعداديةتطبيقيهللا عبد شريف محمد الحكيم عبد رحمة10481171952294027

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية زمار ثانويةتطبيقيعنتر هللا عبد نوري وليد10482172051369029

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقيسليم رشيد رمضان نورا10483332052038010

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيمحمود محمد عمار خلدون10484172051351203

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات المسائية المعارف ثانويةتطبيقيمحمد جاسم محمد نور10485172052371065

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين االهلية الشرقية صقور ثانويةتطبيقيمحمود عبدالفتاح عبدالكريم مصطفى10486172051100006

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيامين زكي فارس صفا10487172052290034

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين الغافقي الرحمن عبد اعداديةتطبيقيهللا عبد اسماعيل يعرب مهند10488172051011108

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةتطبيقيمهدي مصلح حميد منار10489182052214011

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين الزهور اعداديةتطبيقيسلطان هللا وعد بسام الرحمن عبد10490172051015026

الموصل/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين الراية اعداديةتطبيقيخطاب صالح نشوان عمر10491172051025035

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0ايسر-  الخارجيونادبينجم ذنون علي سيف10492172021402062

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0ايسر-  الخارجيونادبيابراهيم خليل ابراهيم اسماعيل10493172021402017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةادبيعايض حوران صالح هللا ضيف10494192021069019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0ايسر-  الخارجيونادبيعزيز جلود الكريم عبد نصار10495172021402169

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيصالح احمد عبد سفيان10496172021351192

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0ايسر-  الخارجيونادبيابراهيم خليل عصام محمد10497172021402139

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيحسون جاسم سالم اسراء10498172022357023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيمحمود إبراهيم خالد مصطفى10499172021350206

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين برطلة اعداديةادبييونس عباس حمزه عباس10500172021067018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيجاسم احمد ابراهيم سجى10501172022357151

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيحسن درويش حسن رسل10502172022357108

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات المربد اعداديةادبياحمد هللا عبد محمد زهراء10503172022291021

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيحسن ابراهيم احمد هللا عبد10504172021350102

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةادبيجمعه علي محمد علي10505182021074019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيهللا عبد حامد الحميد عبد محمد10506172021351440

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيسعيد ابراهيم خليل ابراهيم10507172021350005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيخليل هللا عبد اسماعيل هللا عبد10508172021350103

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0ايسر-  الخارجياتادبيعيسى عزيز جمعة رغد10509172022403066
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين المركزية اعداديةادبيمحمد ابراهيم خليل سجاد10510212021004018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيياسين حسن معاذ احمد10511172021351063

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0ايمن-  الخارجيونادبيمحمد علي محمد احمد10512172021400018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية المعارف ثانويةادبيعليوي احمد ياسين مريم10513172022371066

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات صفية اعداديةادبييونس ذنون سعدون سجى10514172022295008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةادبيخالد جميل عوني دلشير10515332021001010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات االصمعي اعداديةادبيمحمود احمد محمد نسرين10516172022289038

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيرؤوف احمد شهاب اسماء10517172022357027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةادبيداود سليمان الدين محي احمد10518172021367001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيحسن صخي صفاء محمد10519152021072189

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنات المحمرة اعداديةادبيعباس يونس حبيب مريم10520172022252017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين السياب اعداديةادبيحسان كامل كاظم علي حيدر10521112021028038

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيمحمد سالم ياسر سالم10522172021350073

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيذنون عمر الخالق عبد يونس10523172021351615

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةادبيابراهيم يونس العال عبد يونس10524172021358031

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنات االثير ابن اعداديةادبياحمد محمود هللا وعد امنه10525172022274006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنات سومر اعداديةادبيمحمد رمضان يوسف مريم10526172022314020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين الشرقاط اعداديةادبيمحمد احمد منير زيد10527182021004022

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات المصابيح ثانويهادبيملوح عجه محمد نور10528292022079048

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين عجيل شمر ثانويةادبيحمادي صالح دحام نزهان10529172021113013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين االخوة اعداديةادبيالرزاق عبد هللا عبد فارس طه10530172021224009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين حديثة اعداديةادبيدرك صالح محمد طالب حسام10531192021019013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات المكرمة مكة اعداديةادبيفرحان احمد شهاب تبارك10532172022315005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات زينب اعداديةادبياسماعيل الدين صالح رضوان داليا10533172022285013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيفتحي محمد فتحي حارث10534172021350044

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة372.0للبنين االمين الصادق اعداديةادبيعلي احمد خليل محمد10535171921178036

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيجاسم هادي بسام انمار10536172021351091

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةادبيمحمد خضر نادر اسماء10537212022290003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين الراية اعداديةادبيعزيز محمد قاسم احمد10538172021025004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0ايسر-  الخارجياتادبيمحمد مصطفى صالح مالك10539172022403150

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةادبيمحمد خليل ياسين محمد10540202021030015
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0ايمن-  الخارجيونادبيياسين احمد محمد ايمن10541172021400042

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةادبيحسن جميل سعد نبأ10542212022098043

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المصطفى اعداديةادبيالرحمن عبد رشيد خالد رسول10543262021019030

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين هللا عبد العزيز عبد اعداديةادبيابراهيم محمود احمد ايهاب10544172021020007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيعساف حسين طالل علي10545172021351316

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيحمادي فاضل الكريم عبد انفال10546172022357042

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0ايمن-  الخارجيونادبيجاسم خضر محمد صدام10547172021400108

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين الراية اعداديةادبيابراهيم محمود مجول ابراهيم10548172021025003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0المختلطة االسمر تل ثانويةادبيعبد سعدون تحسين محمود10549212021214038

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنات العزة اعداديةادبيعبد حسن صباح حوراء10550122022118014

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة369.0للبنين الهيثم ابن ثانويةادبيحسين هللا عبد خالد مصطفى10551211921016030

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين خليل الشهيد اعداديةادبيمحمود جمال طارق المقيت عبد10552212021022016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيحسن عبد محمد كرار10553172021350157

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0ايسر-  الخارجيونادبيعلي صديق منذر مزهر10554172021402154

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةادبيصالح فاضل هادي علوان10555252021038009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين األصفياء اعداديةادبياحمد علي عقيل علي10556162021099029

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنات االكرمين ثانويةادبيفرحان زغير كاظم أراء10557252022081001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للنازحين المختلطة كبرتو ثانويةادبيدرويش خديده اسماعيل اليفه10558332022063001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للنازحين-  للبنين نوروز اعداديةادبيرضا سعيد محمد علي مصعب10559332021001044

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0المختلطة المسائية العبير ثانويةادبيصالح احمد الوهاب عبد ياسر10560172021362050

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين الرضي الشريف اعداديةادبيالصمد عبد المعبود عبد حيدر محمد10561162021052060

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين بيروت ثانويةادبيعيدان نعمة عالء حيدر10562232021022013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيابراهيم حسن صالح ضحى10563172022357170

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيبشير كاظم حبيب مصطفى10564112021011083

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0ايسر-  الخارجيونادبيابراهيم عبدالسالم ماهر احمد10565172021402012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيعباس حسون علوان تهاني10566252022056023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0ايمن-  الخارجيونادبيعبدالقادر عدنان صخر يحيى10567172021400238

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةادبيمحمد كوخه طه الصمد عبد محمد10568202021314015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين العرب شط اعداديةادبيغانم عبود صالح هللا عبد10569162021049043

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0ايمن-  الخارجيونادبيمحيميد خلف جساب وطبان10570172021400232

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات المسائية الروابي اعداديةادبيدنفش سعيد سعد ضحى10571272022161033
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيمحمد احمد نبراس ساره10572172022232013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيعليوي الخضر عبد احسان سجاد10573292021001071

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين المتنبي اعداديةادبييوسف الواحد عبد قاسم محمد10574162021006065

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات الرشيدية  اعداديةادبيعلي حسين طه غيداء10575172022251027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0ايسر-  الخارجياتادبيصفاوي ذنون عامر سندس10576172022403116

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0المختلطة عدي بن حجر ثانويةادبينعمة عكاب الحسين عبد نعمة10577222021231014

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيعلوان عطيه حسين علي10578272021031122

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيزيدان يونس الرزاق عبد محمد10579172021351442

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةادبيهللا عبد يحيى مؤيد فراس10580172021012024

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنات الضحى ثانويةادبيجاسم محمود حسام آية10581172022316003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبييونس ذنون سالم عمر10582172021351330

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيمحمد حمادي اياد هالة10583172022357246

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنات الهدى مصباح اعداديةادبيعمير جودة علي اية10584262022126014

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية السياب ثانويةادبيحسين جاسم حميد احمد10585122021208003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةادبيعلي رعد قيس طه10586172021017017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين المعراج اعداديةادبيخضير عبد الوهاب عبد معاذ10587112021024045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين المسائية القيارة ثانويةادبيمحمد احمد طه معاذ10588172021366096

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين الشهداء اعداديةادبيصالح الحافظ عبد قيس احمد10589162021015002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنات االنتصار ثانويةادبيراضي مهدي نعمان حنين10590242022105010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنات المسائية المعارف ثانويةادبيعبد جميل شاكر رغد10591172022371032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين درويش حسين الشهيد اعداديةادبيحيتو صالح محمود ظاهر10592172021126009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبيمحمد خلف أحمد يحيى10593172021142028

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين حنيفة أبي اعداديةادبيهادي صالح سعد الهادي عبد10594172021016014

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين المسائية ربيعة ثانويةادبيسلطان عكيل مجحم خالص10595172021359008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةادبيحمادي فرج قاسم أوس10596112021200001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنات هند اعداديةادبيحايف صبار حازم رحمة10597112022079010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنات المحمرة اعداديةادبيالياس نوري محمد حازم لمياء10598172022252016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0الخارجيونادبيحسن علي عبد حسين نبراس10599162021400460

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبياحمد سليمان ستار أمير10600232021253013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنات العربية الثورة اعداديةادبيمحمد محبس حيدر مريم10601132022093090

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المشروع اعداديةادبيثويني جفات علي عبد كرار10602232021010040
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيسلطان هللا عبد حسان هللا عبد10603172021351259

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين الوليد بن خالد اعداديةادبيحامد محسن فارس مصطفى10604172021001016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات الطيبات اعداديةادبيحطي احمد شهاب اشجان10605212022178007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين بلد اعداديةادبيحبيب مجيد حيدر كرار10606182021006029

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين الراية اعداديةادبيمحمد علي ابراهيم عامر10607172021025020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيعلي محمد الرزاق عبد محمد حارث10608172021350045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين الراية اعداديةادبيسعيد غانم عادل عمر10609172021025037

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات الشام ثانويةادبيحسين علي احمد فاطمة10610162022254037

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0المختلطة نابلس ثانويةادبيهليل خليبص راضي حسين10611232021194004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيهللا عبد محمد باسم صادق10612142021026056

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية تلكيف ثانويةادبيطه محمود المان سالم10613172021358011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيكنيوي حاتم كامل شبر10614252021008084

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المصطفى اعداديةادبيخليفه محمد رحيم جعفر10615262021019015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيعبد جمعه فالح مرتضى10616262021015097

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنات التاخي ثانويةادبيورد شناوه رسول رسل10617142022081017

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين الخضراء اعداديةادبيشاكر زكي حازم محمد10618102021013053

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةادبيحاجم كاظم مخلص مروة10619162022381066

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنات  فاطمة ثانويةادبيخنفر حميد حسن سلوى10620182022235016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيياسين سليم فاضل عباس10621162021353028

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين الفرقان إعداديةادبييحيى يونس خالد اشجاع10622182021021012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبيالقادر عبد هشام بسام احمد10623172021351012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين البصير مهدي ثانويةادبيجمعه عبيد حسين علي10624232021058026

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات الرمادي ثانويةادبيالحسن عبد تركي احمد مريم10625192022164021

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات بعويزة ثانويةادبيحسين عبدين علي سكينه10626172022265007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0المسائية العلم ثانويةادبيمحمد ابراهيم معد ياسر10627182021334082

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيشمخي نعمان كاظم عباس10628242021038035

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةادبيحسن افليح محمد ازهر10629262021208005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين الزوراء ثانويةادبيصالح طه الناصر عبد زكريا10630142021001010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين عفان بن عثمان ثانويةادبيحسون محمد علي محمد10631182021074023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين المسيب اعداديةادبيمحمد سعد هاشم علي10632232021009081

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيامين خضير محمود زيد10633172021350071
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين السويس اعداديةادبيجاسم العزيز عبد عمر هللا عبد10634132021006054

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيكريم خيرهللا خنجر احمد10635222021311004

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين االهلية المعارف ثانويةادبيطرير عبيد علي باقر10636222021381003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين حلب اعداديةادبيسالمه عابد رشدي عابد10637262021013077

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات جنين اعداديةادبيمزعل محمد تركي هاجر10638192022149019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين المسائية الضاد اعداديةادبينجيب عجيل حيدر مؤمل10639222021314015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين الكندي ثانويةادبيعباس محمد صفاء حسين10640242021040010

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةادبياحمد القادر عبد عصام محمد10641172021351450

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين الوركاء اعداديةادبيكاظم جواد محمد باقر10642112021027016

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين السياب اعداديةادبيحسين شنان صالح مصطفى10643202021078105

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيحسين نوري خالد وليد10644142021201278

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيحسون حسين حميد عذراء10645292022160073

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيموزان حلو صالح محمد10646152021008153

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية االبتهاج ثانويةادبيصالح شاكر علي الحسنين10647212021279007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنات  البتول ثانويةادبيهاشم حسين علي بنين10648232022104009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين المختار اعداديةادبيجواد محسن علي حسين10649222021047033

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين المتنعمين ثانويةادبيناصر سالم داود احمد10650161921092002

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيصبيح عشوي فليح سيف10651182021347040

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0ايمن-  الخارجياتادبيخليفة حسن علي ريم10652172022401049

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين بروانة اعداديةادبيسليمان هللا عبد عمر هذال10653192021067041

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين القدس اعداديةادبيامان الكاظم عبد علي حيدر10654232021055019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين المسائية االهلية التاخي ثانويةادبيمحمد هللا عبد احمد شهاب10655202021266006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين الكندي اعداديةادبيعليخ هداد رزاق جاسم10656222021011011

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0المختلطة الكرار ثانويةادبيسبع جريان طاهر محمد10657232021175020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبيحسن فليح فارس عباس10658232021040024

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنات العامر ياسين طه الشهيد ثانويةادبييوسف هللا عبد عماد شهد10659162022203028

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0المسائية بيجي ثانويةادبيجاسم صالح عامر مضر10660182021332270

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين الهاشمية اعداديةادبيموسى علي موسى عمار10661232021019033

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةادبيعبد شياع صيهود منار10662102022109110

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيحبيتر حسن اليمه عبد مجتبى10663142021201208

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين الزهور اعداديةادبيالرحمن عبد محمد انمار مصطفى10664172021015041
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةادبيعلي هللا عبد علي أحمد10665122021206001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات المسائية تطوان اعداديةادبيمحمد مصطفى علي زهراء10666172022357129

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبيرديني هللا عبد ستار وسام10667102021205140

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية الشعب اعداديةادبيفتحي هللا عبد محمد هللا عبد10668172021350109

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات غزوان بن عتبة ثانويةادبيعمران حسين عادل صفا10669102022106026

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات الزهراء نور ثانويةادبيجابر ثجيل افندي زينب10670142022146019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين االدبية االهداف اعداديةادبيكاظم سوادي علي مصطفى10671112021059089

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0ايسر-  الخارجياتاحيائيبولص سفر عصام نور10672172042403139

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيسعيد محفوظ راكان قمر10673172042290156

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات سفني عين اعداديةاحيائياحمد الرحمن عبد احمد نارين10674172042258038

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0ايمن-  الخارجياتاحيائيخليف خالد ايوب خالدة10675172042401025

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةاحيائيعلي حسين امير يعقوب10676182041336042

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيهللا عبد راضي بادي امل10677172042371040

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات االهلية الهدى ثانويةاحيائيزيدان احمد يونس مناهل10678172042338030

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيمصطفى علي محمد محمود محمد10679172041350343

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنات  مؤتة اعداديةاحيائيعبيد احمد شهاب آالء10680172042301001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيالعابدين زين داود علي بيريفان10681332042070020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيكارس سعدو فاضل ثامر10682332041069008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات العياضية ثانويةاحيائيرضا مسلم سعيد بشرى10683172042260006

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيصفاوي ذنون عادل مؤمن10684172041351621

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيابراهيم جعفر ابراهيم فاطمة10685172042236041

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الشعب اعداديةاحيائيسليمان داود نزار عمر10686172041350260

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0المختلطة المسائية بعشيقة ثانويةاحيائيعباس ادريس قاسم محمد10687172041367045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيقاسم رشو قحطان ثريا10688332042069003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين االخوة اعداديةاحيائياحمد جردو ابراهيم هدى10689172042224050

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيفارس خلف زهير بيريفان10690332042052015

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنات االهلية الشرقية زهور ثانويةاحيائيمشعان محمد عبدالكريم مرام10691172042382034

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات الجديدة موصل اعداديةاحيائيرجب محمود نوفل سجى10692172042280075

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمود مصطفى10693172041351824

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين المسائية المحلبية ثانويةاحيائييونس القادر عبد الباسط عبد عائشة10694172042365012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيسرحان منعم ذياب ساره10695172042371167
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيمحمد الدين محي زيد اسامه10696172041008056

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية العبير ثانويةاحيائيمصطفى رمضان احمد هاله10697172042362088

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين الرشيدية اعداديةاحيائيعلي عباس حمزة احمد10698172041080009

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائياحمد شعبان عادل شيماء10699172042357566

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للنازحين للبنات الموصل ثانويةاحيائيخدر دينو سعيد ميدان10700332042045018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيهادي محمد جاسم حنين10701172042357222

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعبدهللا معيوف خالد منى10702172042371260

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيشهاب يونس عمار عمر10703172041351545

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات تلعفر اعداديةاحيائيشيخو خضر عادل دعاء10704172042261023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيقنبر يونس محمد فاضل يونس محمد10705172041178105

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للنازحين المختلطة مشكو جم اعداديةاحيائيفارس حامو سيدو سعديه10706332042051045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات الرسالة اعداديةاحيائيهمجان جمعه قاسم نور10707172042281079

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات سارة اعداديةاحيائيبولص مارزينا نشوان نور10708172042248065

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات تلعفر اعداديةاحيائيهاشم توفيق محمد عباس زينب10709172042261038

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائياحمد سالم احمد اشرف10710172041012018

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0المختلطة المسائية نينوى ثانويةاحيائيزيدان خليل جمال يمامه10711332042070087

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيهللا عبد نجم اركان مصطفى10712212041004151

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنات النموذجية النصر ثانويةاحيائيبهار الصمد عبد بهاء نهاد10713312042047199

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنات سفني عين اعداديةاحيائيقري داهر درويش فيان10714172042258032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين الثانية العراق ثانويةاحيائيقاسم درويش خليل مدين10715172041149052

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسين يوسف احمد اكرام10716172042357092

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائياحمد عزيز محسن حسن10717172041178030

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات المسائية تطوان اعداديةاحيائيحسن محمد جاسم ليلى10718172042357698

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات المكرمة مكة اعداديةاحيائيداود احمد داود سجى10719172042315070

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين الفرقان اعداديةاحيائيالعابدين زين محمد باقر جهاد10720172041124032

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيمحمد علي احمد انفال10721172042330023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للنازحين المختلطة الثانية كبرتو ثانويةاحيائيبشار حمرش عيدو حياة10722332042069007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين العزيز عبد بن عمر اعداديةاحيائيحمد طالل وليد علي10723172041012053

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين مهد ثانويةاحيائيعلي بدل علي شكريه10724172042102008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمحمد امين شعيب امين10725172041351136

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للنازحين المختلطة شاريا اعداديةاحيائينعمت قاسم خدر شاكر10726332041056048
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نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين الثانية العراق ثانويةاحيائيسعدو جردو جمال ساهر10727172041149026

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0ايسر-  الخارجياتاحيائيحمادي قاسم يحيى بيداء10728172042403037

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيعلي حسين علي ضحى10729172042371207

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيصالح احمد بشار عزام10730172041351472

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية المنار ثانويةاحيائيهللا عبد عبد سعدي حنان10731172042364012

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين االمين الصادق اعداديةاحيائيخضر جاسم محسن احمد10732172041178008

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0ايمن-  الخارجيوناحيائيحسين محمد محسن حسام10733172041400038

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للنازحين المختلطة خانكي اعداديةاحيائيخلف عبدي عباس فيصل10734332041052066

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيفرحان كمر حسن احمد10735172041351034

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية قار ذي ثانويةاحيائيحسين عمر مؤيد منار10736172042353065

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0ايمن-  الخارجيوناحيائياحمد خضر خالد عماد10737172041400100

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات االهلية الشرقية ثانويةاحيائيمحمود خضير هللا عبد زينه10738172042330061

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين الحكمة اعداديةاحيائيفتحي هللا عبد عواد احمد10739172041009005

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةتطبيقيحساني السالم عبد رشاد حارث10740172051017036

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات جوارجرا ثانويةتطبيقيكامل حميد سفيان صفا10741312052031007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية المنار ثانويةتطبيقيمنصور نوح فكتور عذراء10742172052364003

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات الكفاح اعداديةتطبيقيمحمد علي عبد هوازن10743172052283013

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية تلعفر ثانويةتطبيقيابراهيم دخيل كاظم جواد10744172051352014

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيمهدي عدنان هشام زينب10745172052290027

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيعلي احمد غازي كاظم10746172051400045

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات الطاهرة مريم ثانويةتطبيقينوح يوسف سامي سماح10747312052037007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين تمام ابي اعداديةتطبيقيمحمد جاسم احمد عمر10748172051010019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0ايسر-  الخارجيونتطبيقيمنصور مجيد نبيل روبيل10749172051402019

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0المختلطة الجبارة ناجي الشهيد ثانويةتطبيقيسليمان رشيد هللا عبد احمد10750182051291001

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات اليمن اعداديةتطبيقييحيى محمد ثامر زينه10751172052237023

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0المختلطة الجبارة ناجي الشهيد ثانويةتطبيقيخلف محمد جمال خالد10752182051291007

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةتطبيقيهللا عبد الغني عبد عدنان مصطفى10753172051351693

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين الخصم اعداديةتطبيقيحسين عاصي مهدي حسين10754182051016020

نينوى/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنات قرطبة  اعداديةتطبيقيامين محمد سعيد محمد فارس رفل10755172052231010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة363.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةادبيشريف حسن حسين فرميسك10756202022382054

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين حزيران 1 اعداديةادبيعبد ابراهيم نوري ابراهيم10757202021077002
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0كردية-  المختلطة شوان ثانويةادبيصالح محمد ستار شوان10758202021362005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0المختلطة االنتصار ثانويةادبيحسين خميس جاسب حسين10759202021234008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيمحمد حميد مجيد مصطفى10760202021377111

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات اليمامة ثانويةادبيشعيوط مطشر حميد االء10761202022108004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين الفرات اعداديةادبيسويد صابر الزم محمد10762202021007055

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةادبيرضا رحمان لقمان نمه10763202022342040

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبياسماعيل فتاح عطا زين ئه10764202022346004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيتوفيق هللا عبد هدايت ر بينه10765202021306030

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيهللا عبد علي كمال أسيا10766202022346002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين العاصفة اعداديةادبيحمد خليفه ابراهيم الرحمن عبد10767182021036023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةادبيعلي الدين نجم عمر علي10768202021300005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيابراهيم صوفي محمد مصطفى محمد10769202021306082

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيمحمد الدين نصر يشار ابراهيم10770202021391001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0كردية-  المختلطة كلور ثانويةادبيجوامير رحمان كنعان النه10771202022360005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةادبيمحمد صديق غيدان محمد10772202021307028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنات كونل ثانويةادبيحمزة غازي كنعان حنان10773202022113016

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين العوض محمد الشهيد اعداديةادبيصالح هللا عبد احمد عامر10774182021099010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0المختلطة المسائية الشرقاط ثانويةادبياحمد خلف هللا عبد محمد10775182021339094

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةادبيحسن احمد سعيد مصطفى10776182021354009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0كردية-  للبنات جوارجرا اعداديةادبيمحمد حسن مجيد سازان10777202022331018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيفريق هللا عبد فيصل برهان10778202021313021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيحسن فائق كامران محمد10779202021377099

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنات القورية ثانويةادبيعبد محمد صباح فاطمة10780202022110029

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0تركماني-  للبنات بارش ثانويةادبياحمد جوهر عدنان دريا10781202022395008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيحميد الكريم عبد طالب احمد10782202021313008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةادبيشاكر حاكم خالد زينب10783202022282061

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات دجلة ثانويةادبيسلمان بندر الزم نهاية10784202022109019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية االهلية التاخي ثانويةادبيمولود صالح عمر احمد10785202021266004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةادبيكاكل حسين محمود اسامة10786202021314005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيفارس فتاح عادل يونس10787202021313079

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين السياب اعداديةادبيعلي احمد العابدين زين احمد10788202021078007
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية يايجي ثانويةادبيعمر هللا فتح صباح مصطفى10789202021268017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيالرحمن عبد حاجي نوزاد محمد10790202021311057

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنات المسائية النه ثانويةادبيحميد كامل سيدكل أفين10791202022383001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةادبيسليمان اسماعيل حسن فراس10792202021316017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيروبتيان جالل طاهر حيدر10793202021313025

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيمحمد علو صباح محمد10794202021259210

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين تازة اعداديةادبيمولود محمد علمدار عقيل10795202021018007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات اليعربية ثانويةادبيعكاب عمر صافي استبرق10796202022177002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيامين مجيد زرار زار هه10797202021306089

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين داقوق اعداديةادبيكاظم عسكر ناظم محمد10798202021017022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيمحمد علي عثمان بروا10799202021306026

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيعزت هاشم ارجان متين10800202021391018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةادبيهللا عبد احمد كامران زينب10801202022382043

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيبكر وادي ازاد محمد10802202021301015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين الواسطي اعداديةادبيخليل احمد مخلص محمد10803202021079032

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0كردية دراسة للبنات خان حبسة ثانويةادبيعمر انور ر دالوه رد بيكه10804202022348007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيمردان رسول محمد عمر10805202021306058

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةادبيشهاب هللا عبد شوكت فاطمه10806202022282102

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات النزاهة ثانويةادبيالمهدي عبد نعمه فؤاد أمنه10807202022130001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةادبيعلي حسين رزكار بيكرد10808202022344008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0المختلطة االسكندرونة ثانويةادبياسماعيل قادر عماد عمر10809201921200009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةادبيابراهيم صالح احمد ليث10810202021016018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبياحمد انور زاهر م رده سه10811202021377056

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبييابا صالح محمد غالب علي10812202021313043

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيرشيد هادي سالم محمد10813202021306073

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيطاهر الدين نجم احمد علي10814202021306052

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين القبس اعداديةادبيمشلح سحاب ابراهيم هللا عبد10815182021131017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين المتنبي اعداديةادبيمحمد رشيد شكر محمد10816202021081037

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين السياب اعداديةادبيحمزة فهمي اسعد احمد10817202021078003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيحسن محمد عدنان محمد10818202021391022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات غرناطة ثانويةادبيصالح محمد ايوب الجليل عبد نورا10819202022100036
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات النزاهة ثانويةادبيتوفيق نامق عنايت رؤيا10820202022130011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةادبيحبيب مظهور معروف ليث10821202021250018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةادبيجبار جالل رؤوف هونر10822202021307031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيجمعه احمد هيرش احمد10823202021306021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيامين حمه نافذ بكر هوكر10824202021306092

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيمحمود حسن عزيز الكريم عبد10825182021350067

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنات الهدى اعداديةادبيمظلوم كامل صباح رؤيا10826202022117016

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبينجم عمر ابراهيم هردي10827202021313073

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيحسان عوده علي رائد10828202021259066

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0الكردية الدراسة-  المختلطة طوبزاوة ثانويةادبيسفر فؤاد سعاد علي10829202021368007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنين الكبرى بدر اعداديةادبيناصر عيسى كامل محمد10830201921025034

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيسبع حماو عواد محمد10831202021259218

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0كردية دراسة للبنين هاوبشتي ثانويةادبيمحمد حسين صالح محمد ادريس10832202021316003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات غرناطة ثانويةادبيحيدر غائب هللا عبد اميره10833202022100005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةادبيعلي بابا محمد حسين ايمان10834202022342006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيمحمود محمد ناصح رضوان10835202021313027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبياحمد قادر ياسين علي10836202021377073

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0الخارجيونادبيعبدهللا خالد وليد سيف10837202021400131

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةادبيطاهر الجبار عبد صباح هانا10838202022340035

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنات كونل ثانويةادبيمحمد يونس قحطان منار10839202022113046

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةادبيسعيد احمد حيدر احمد10840202021364002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين االسكندرونة اعداديةادبيغيدان حمد هالل عادل10841182021012021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنات اليعربية ثانويةادبيداود كعود صباح منى10842202022177023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيحسين الباري عبد الدين فخر ئاالن10843202021377004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبياحمد رشيد محمود انجام10844202021301006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0للبنين الفرات اعداديةادبيرجعان تايه محمد ازور10845201921007014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين حزيران 1 اعداديةادبيعثمان محل احمد محمود10846202021077050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةادبيكريم عمر طالب ايالف10847182022383004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية الرباط ثانويةادبيعليوي حسين ادريس حذيفة10848202021253014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين السياب اعداديةادبيالوهاب عبد جالل اياد هللا عبد10849202021078048

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيحسن عبيد حسيب اسو10850202021377025
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات باغداكول ثانويةادبيهللا رحمة برهان عرفان مريم10851202022111023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيكاكالن حسن علي محمد10852202021259216

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيخضير حميد عباس علي10853202021259149

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيعلي حمه محمد ناصح محمد10854202021311056

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيسالم محيميد حميد صالح10855202021261045

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبياحمد امين محمد خالد محمد10856202021377084

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0كردية دراسة المختلطة سراي علي ثانويةادبيعباس ولد هواس مروان10857202021372005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0كردية دراسة للبنات شيرين اعداديةادبيمحمد جبار ستار هازه10858202022355025

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنات القلعة ثانويةادبينوري هاشم نبيل رحمه10859202022104012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0الكردية الدراسة-  المختلطة طوبزاوة ثانويةادبيطه نزال مغدور لكورد هه10860202021368011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةادبيحمد قاسم عادل يحيى10861202021030020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنات السالمة اعداديةادبيطه عمر خطاب نهال10862202022155013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيمجيد مردان شيروان شاهين10863202021306045

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبياحمد الدين نجم جهاد حمزه10864202021313024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيخضر عزيز ولي عزيز10865202021391011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين حزيران 1 اعداديةادبيمصطفى عباس ماجد مصطفى10866202021077054

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيصابر طاهر بالل محمد10867202021306069

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيمحمود سمين كامران محمد10868202021377098

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيعلي محمد محمد عسكر ايوب10869202021313019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنات شفق ثانويةادبيواحد الدين عز محمد الهدى نور10870202022145022

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0المختلطة الجزيرة إعداديةادبيعلوش خلف مشعان سيف10871202021221002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيكريمط ابراهيم اسماعيل حسام10872202021009029

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية دراسة- للبنين رايات ثانويةادبياسكندر ناصح صدام مصطفى10873202021300007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيهللا عبد محمد حسن احمد10874202021311006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةادبيحسن رستم سليم احمد10875202021307002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيهزاع شهاب الدين فخر محمد10876202021259220

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات هاجر ثانويةادبيرضا علي ويس محمد زينب10877202022150009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0كردية- المختلطة الكبير حسار ثانويةادبيقاسم طه الحميد عبد تارا10878202022363003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0كردية دراسة المختلطة الطالباني رضا الشيخ ثانويةادبيكريم حبيب غازي نهاد10879202021369021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0المختلطة االسكندرونة ثانويةادبيولي شكور صبحي نورا10880202022200004

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبيمولود احمد غريب محمد10881202021301018
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةادبيغريب شكور خالد بيداء10882202022282040

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيمحمد الدين صدر محمود ر باوه10883202021313020

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيخنجر خليل علي هللا عبد10884202021391009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنات سروة ثانويةادبيداود عدنان قحطان االء10885202022152002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيمحمد رمضان عدنان احمد10886202021306015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةادبيمحمد حسين هللا عبد مصطفى10887202021085066

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0المختلطة المسائية النسور ثانويةادبيعبد صالح احمد الجليل عبد10888202021257023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةادبيعلي هللا عبد نوزاد جيا10889182022383013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0المختلطة االنتصار ثانويةادبيجنعان ابراهيم احمد ابراهيم10890202021234001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيمحمد خورشيد الخالق عبد محمد10891202021306077

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين طوبى اعداديةادبيعبد حسن صالح علي10892212021087036

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات همسة ثانويةادبيهبود محمد جاسم وديان10893202022157037

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0كردية دراسة للبنين كرمه سه ثانويةادبيمحمد حسن توفيق محمد10894202021314013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةادبيمحمد الدين نجم صمد شاناز10895182022383030

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات غرناطة ثانويةادبيالدين محي حلمي محمد مريم10896202022100027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيشريف الحميد عبد اسعد مصطفى10897202021313069

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيمحمود حسين علي محمد10898202021313064

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين ديالى اعداديةادبيرديف فاضل مهدي ياسر10899212021012103

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةادبيرشيد محمد صابر ديار10900201921364008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنين النموذجية النصر ثانويةادبيعلوان حسين قاسم عامر10901322021011018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات السالمة اعداديةادبيعثمان خالد هاشم بيداء10902202022155005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0الخارجياتادبيعمر قادر عباس شيماء10903202022401072

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الخنساء اعداديةادبيخلف محمد المطلب عبد زينب10904202022141019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةادبيبكر محمد رضا كامران دابان10905202021311019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0الخارجيونادبيعبدهللا علي حسن اسعد10906202021400039

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات غرناطة ثانويةادبيعبد احمد وهاب مينا10907202022100031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الواسطي اعداديةادبيالغفور عبد حمد سعدون راقيه10908202022102010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة383.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيحسين خضر الستار عبد يوسف10909201921391028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيحسين محمد حمد عذراء10910202022261009

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيسعيد كريم صمد مصطفى10911202021377110

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةادبيفتاح عزيز جمعه جرو10912202022346016
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيرشيد خورشيد كامل احمد10913202021377014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين خلدون ابن اعداديةادبيروؤف علي حسين يوسف10914202021009094

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات المقدادية اعداديةادبيمذري سامي رياض اريج10915212022140002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة404.0كردية دراسة-  للبنات كويستان اعداديةاحيائيصالح ججان اسماعيل نصار10916202042334263

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيرسول محمد علي تارا10917202042344077

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0كردية دراسة للبنات وتن بيشكه ثانويةاحيائيميرويس احمد يونس حواء10918202042342027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة395.0كردية-  للبنين الشورجة اعداديةاحيائيصالح احمد اياد ايمن10919202041305011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة390.0كردية دراسة للبنات كوجر ثانويةاحيائيرشيد شوكت سيروان جاوان10920202042347007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة384.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيصادق صديق نجم دلخوش10921202042344093

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة382.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةاحيائيعبيد هللا فتح مهدي ايمان10922202042349010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائياحمد الباقي عبد محمود مها10923272042160359

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة370.0الكرديه الدراسه-  الخارجيوناحيائياحمد حويز عمر مصطفى10924202041402010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيعارف حسين علي يونس10925202041377205

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائياسماعيل رحمن عامر زهراء10926202042138053

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيرضا موسى الكريم عبد علي10927232041019116

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0كردية دراسة للبنات باخان ثانويةاحيائيخضر رحمان صبحي شنو10928202042354038

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة361.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيغريب محمد احمد زينب10929202042118078

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيعمر زينل محمد ايمان10930202042118044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاحيائيمحمود حسن مجيد عثمان10931102041208037

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0الخارجياتاحيائيحسين الواحد عبد خضر ايمان10932202042401010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيرشيد احمد شهاب احمد10933202041259027

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيعزيز هللا عبد اذر لمت هه10934202041377190

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0كردية دراسة للبنات ورامان هه اعداديةاحيائيصابر جليل طارق سنور10935202042340037

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيحسين انور فارس شهد10936202042138071

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة412.0كردية-  داقوق-  للبنات نين نازه ثانويةاحيائيمحمد علي سالم جنار10937201942330013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيدوشان خليفة اللطيف عبد خالد10938202041261031

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائيتوفيق أمين محمد كاظم احمد10939202041312028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيعلي ابراهيم هللا عبد ابراهيم10940202041259008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0كردية دراسة للبنات باخان ثانويةاحيائيخليل ابراهيم محمد الله هه10941202042354050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين العراق صدى ثانويةاحيائيمجيد حميد عماد حسين10942182041035026

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0كردية دراسة-  للبنين لورستان اعداديةاحيائيالكريم عبد مجيد اميد دانيار10943202041299016
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0كردية دراسة للبنات ميناخان ثانويةاحيائيتوفيق فريق فاروق زيان10944202042319014

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائياحمد صديق سالم سيفان10945202041377092

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية جيا ثانويةاحيائيالدين سعد فخري مصطفى يحيى10946322041060084

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةاحيائيامين رسول فتاح خيالن10947202042364007

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيمحمد وهاب مهرز ن ديده10948202042382042

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيمطار جبار جاالك راستكو10949202041377072

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيكريم فتاح نوزاد الكريم عبد10950202041377101

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيشكر علي حسن كوران10951202041377121

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0كردية دراسة للبنات خان مستورة ثانويةاحيائيسليمان القادر عبد ريبوار ايمان10952202042346018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيمحمد رحيم محمد لمى10953202042132037

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنات العراق نور اعداديةاحيائيالدين نصر القادر عبد احمد رانيا10954202042138044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيهللا عبد حميد صوران محمد10955202041377150

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0كردية دراسة للبنات اذار 11 اعداديةاحيائيعمر قادر خضر لينافه10956202042341079

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0كردية دراسة للبنات شيرين اعداديةاحيائيحميد عمر منظر زو ئاره10957202042355001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيشريف حميد قرباني احمد10958202041377028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةاحيائيامين محمد الدين نجم عادل محمد10959202041301028

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0كردية دراسة للبنات ئاسودة ثانويةاحيائياحمد توفيق صديق ئافان10960202042351001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0تركماني-  المختلطة كول اوزون ثانويةاحيائيحسن علي لطيف العابدين زين10961202041397008

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0كردية دراسة للبنات  تين مه جياي ثانويةاحيائيامين محمد احمد صالح هاوزين10962202042349047

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات طوز اعداديةاحيائيهللا سعد جعفر حسين زينب10963182042181023

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيصالح خضر نجاة سعاد10964202042382063

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيجمعه مقصود هاني بنين10965202042282062

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيقادر مجيد بهجت بهمن10966202041377060

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيمحمد الدين سيف امين احمد10967202041303017

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيهللا عبد ناصح سامان كيالن10968202041377123

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيفرحان انور نادر ايالف10969202042382010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين خليل الشهيد اعداديةاحيائيوحيد علي صباح اسامة10970212041022012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةاحيائيمحمد صالح محمد ناظم محمد10971202041301032

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين المركزية كركوك اعداديةاحيائيقادر درويش دلير الغني عبد10972202041001107

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيرحمان سليمان الخالق عبد ساره10973202042160054

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة389.0تركماني-للبنين بارش ثانويةاحيائيشاكر احمد نبيل محمد10974201941390096
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كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيمحمد نجم مقداد عدنان10975182041354079

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0كردية-  للبنات هوزان ثانويةاحيائيعمر عثمان فائق هيلين10976202042333050

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةاحيائيالقادر عبد حسن ازاد راميار10977202041377073

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة398.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةتطبيقيصالح علي حمزه هيروا10978202052345044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة369.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقينادر حميد هللا عبد اراز10979202051377018

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقيعفر محمد طه بلسم10980202052282021

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0كردية دراسة للبنين روناكي ثانويةتطبيقياحمد آمين محمد دلير ئاريان10981202051309002

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيقادر محمد حسن م رهه به10982202051377026

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقياحمد حميد خالد احمد10983202051377011

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيصالح محمد محمد ازاد مزده10984202051377112

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيعزيز امين محمد دلشاد احمد10985202051377012

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقيمحمد احمد جهاد ريبين10986202051377044

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0عربية-للبنات ورامان هه اعداديةتطبيقيهللا عبد محمد لطيف كشاو10987202052135013

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةتطبيقياحمد محمد غازي كامران10988202051377071

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيمحمد عبيد دلشاد سوران10989202051303032

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0كردية-  للبنات جرمو ثانويةتطبيقيشكر رضا احمد رى به10990202052337005

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية بوتان اعداديةتطبيقيعباس الماس وعد محمد10991212051270040

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات الصفوة ثانويةتطبيقيتوفيق هللا عبد نجم نورجان10992202052125019

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنات النزاهة ثانويةتطبيقيمحمد جعفر مصطفى بتول10993202052130003

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0الخارجياتتطبيقيولي علي محمد زينب10994202052401010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنات كول قونجه اعداديةتطبيقيشكور هللا عبد شاهين سميه10995202052148015

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0كردية دراسة للبنين س بيكه شيركو ثانويةتطبيقياحمد حسين يوسف هارون10996202051311033

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات عشتار ثانويةتطبيقيكوركيس حنا مهند ديمه10997202052142001

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة406.0تركماني-للبنين بارش ثانويةتطبيقيمردان كاظم فاضل حسن10998201951390006

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةتطبيقيحسن الدين عز الدين نور نور10999202052282087

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين حمرين ثانويةتطبيقيياسين حمد هللا عبد ليث11000312051011024

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0كردية دراسة للبنات نيركز اعداديةتطبيقيمحمد الدين نجم عدنان بيخال11001202052345010

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةتطبيقيالرحمن عبد جالل هاشم محمد11002202051303059

كركوك/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0للبنين الوثبة ثانويةتطبيقيهللا عبد بيج محمد جاسم11003202051013012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية المهيري إبراهيم الشيخ ثانويةادبيزوبع حسين حاجم حكم11004202021267005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0المسائية الريف ثانويةادبيمحمد خلف محمد سفير11005182021337025
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيمحمد فاضل يونس سوالف11006202022261008

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الرباط ثانويةادبيرشيد هللا عبد نجم هللا عبد11007202021253027

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيعطيه حسن صباح حسين11008152021005018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0المختلطة المسائية المختوم الرحيق ثانويةادبيمحمد حمد محمد احمد11009202021252003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنين علي تل اعداديةادبيحنوش خلف محمود محمد11010201921035033

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنات المؤمنات ثانويةادبيحمد محمد عمران نور11011201922185008

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة388.0للبنين المسائية الرباط ثانويةادبيصالح رشيد عبود الكريم عبد11012201921253041

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية األهلية المسلة ثانويةادبيعباس خضير خالد علي11013232021258014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيمحمد حمود هللا عبد محمد11014202021261088

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات شفق ثانويةادبيعلي حسن زكي دنيا11015202022145007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيحمد محمود يحيى احمد11016202021261013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0كردية دراسة- للبنات استيره ثانويةادبيحسين حسن جمعه سندس11017202022335031

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيخلف معيوف صالح محمد11018202021261086

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة380.0المختلطة صخرة ابو ثانويةادبيحسين ابراهيم حسن حارث11019201921241003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيخان مامة كريم أياد احمد11020202021259013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين حزيران 1 اعداديةادبيحمادي حسين محمود وقاص11021202021077060

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيمحمد نايف محمد نايف11022202021261103

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةادبياحمد خضر فريد القادر عبد11023202021016012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبيهللا عبد رسول فرهاد احمد11024202021306017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الرباط ثانويةادبيحميد خلف خيري عيدان11025202021253037

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0كردية دراسة المختلطة المسائية ساسان ثانويةادبيمحمد مولود دلشاد دلنيا11026202022375002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين الواسطي اعداديةادبيابراهيم سامي احمد محمود11027202021079035

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0عربية-  للبنات المسائية اختر ثانويةادبيفاضل غيدان بشير اسراء11028202022281001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات المسائية النه ثانويةادبيمحمود اسماعيل لقمان أيالف11029202022383003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنين الفرات اعداديةادبيخليفه عبد حميد عبد11030202021007026

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات الكردية للدراسة كوردستان ثانويةادبياحمد اسماعيل كريم شرمين11031182022383031

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنين المسائية حذيفة ثانويةادبيزكرط صالح خالد وليد11032201921251116

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيزينل علي سامي حارث11033202021259043

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0كردية دراسة-  للبنين ريشه مامه ثانويةادبيرسول ابراهيم جليل محمد11034202021298010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةادبيابراهيم ياور ابراهيم محمد11035202021391021

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةادبيصالح محمود صابر يوسف11036202021062050
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبيغريب حسين احمد جعفر11037272021044022

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيابراهيم حسن احمد سيفر11038202021377061

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0الخارجياتادبيمحمد سهمي صالح صفا11039202022401074

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0كردية دراسة للبنين كرميان اعداديةادبيرشيد امين بشتيوان محمد11040202021313051

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0الخارجيونادبيشريف عثمان صباح مراد11041202021400283

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية االهلية التاخي ثانويةادبيعلي ابراهيم ياسين محمد11042202021266014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0المختلطة االنتصار ثانويةادبيياسين خليل سالم زينه11043202022234004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات المسائية النه ثانويةادبيعلي محمد انور دنيا11044202022383011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة373.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةادبيخرابه حميد قاسم مهيمن11045211921081043

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيصالح رشيد عدنان يوسف11046202021259277

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين الثانية الحكمة اعداديةادبيعليوي نعيم حسن علي11047202021085037

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين الوارثين اعداديةادبيعوده غالي عباس الفضل11048152021013011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات واسط اعداديةادبيكاظم عيدان فاضل زينب11049252022066024

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة371.0للبنين المسائية المهناوية ثانويةادبيمجرم جاسم حسين مثنى11050241921214018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيلفته عوض رسول زينب11051292022160051

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية البينات ثانويةادبيعبد حميد حسين سبتي11052202021263012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات رملة اعداديةادبينعمه رحم ضياء بنين11053222022115011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للنازحين الرحمن عبد هللا عبد الشهيد ثانويةادبيمدهللا حميد عواد وعد11054202021062049

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة370.0للبنين االوس ثانويةادبيمحمود محمد جاسم محمد11055201921055047

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0المختلطة المدائن ثانويةادبياسماعيل الحسين عبد عمار زمن11056212022227007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيدمنه غازي فاضل عباس11057232021251135

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين السياب اعداديةادبينصيف حسين موسى ايوب11058202021078021

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيعبد محمد عبد طوفان11059202021261052

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين الدغارة اعداديةادبيعلوان الكاظم عبد حيدر علي11060242021008029

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الرباط ثانويةادبيمطلك مطر غيث عمر11061202021253034

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية العباسية ثانويةادبيعباس حسن رياض محمد11062252021156047

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات الخنساء اعداديةادبيعبود حسن حسين نور11063292022056048

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0المختلطة المسائية الزاب ثانويةادبيطه ياسين احمد سبهان11064202021255025

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين طه اعداديةادبيعطيه هادي علي زيد11065142021177057

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيعلي شير عزيز محمد نافع علي11066202021377071

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيواوي مزهر حاكم دنيا11067292022054039
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0الخارجيونادبيمحمد حسن عبدهللا نجم11068202021400306

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين النضال اعداديةادبيسعيد حسين ناصر احمد11069242021014004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0كردية-  المختلطة سركاني ثانويةادبيفتاح احمد كمال شيالن11070202022364016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين المعارف اعداديةادبيصبري صادق احمد علي11071212021005026

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةادبيفرج إبراهيم خليل ساره11072192022370052

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيلفته جاسم صباح احمد11073162021011002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0المختلطة االنتصار ثانويةادبيمحمد عمر ابراهيم نورا11074202022234010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات العراق نور اعداديةادبيرمضان احمد بهجت االء11075202022138007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0كردية دراسة-  للبنين لكورد هه اعداديةادبياحمد بكر أبو شيرزاد محمد11076202021301017

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0الخارجياتادبيثاجب كريم بخيت حنان11077222022401028

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات طوز اعداديةادبيمحمد امين مجيد سوالف11078182022181028

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيكلخان سوادي مطر كرار11079142021208130

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0كردية دراسة للبنين ياران اعداديةادبيرشيد رمضان ازاد اياد11080202021307005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين الواسطي اعداديةادبيمجلي عودة شاكر مصطفى11081202021079038

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين العربي التراث ثانويةادبيمحل حمود ثائر رافع11082182021096012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0الخارجيونادبيعبود عويد عباس احمد11083292021400005

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيجوامير مطلق محمد قيس11084202021261075

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين العرب شط اعداديةادبيحبيب ظاهر حسين محمد11085162021049067

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0كردية دراسة للبنين حمرين اعداديةادبياحمد ناصر ناصح محمد11086202021306083

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية المهيري إبراهيم الشيخ ثانويةادبيحسن احمد الكريم عبد وسام11087202021267045

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات تماضر اعداديةادبيعلي محسن سعدون ايناس11088212022091008

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات الهدى اعداديةادبيفنش عيدان اياد تبارك11089202022117014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات كونل ثانويةادبياحمد اسماعيل علي ياسه11090202022113057

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0كردية دراسة للبنات باخان ثانويةادبيرشيد خورشيد جمعه ئاالن11091202022354001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية حذيفة ثانويةادبيمصطفى احمد عبد عمار11092202021251050

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية التفوق ثانويةادبيسكران محمود عباس محمد11093212021271022

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةادبيشندي الحسين عبد جودة احمد11094162021369002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةادبيعيسى جوخان مدن العزيز عبد11095162021358040

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات اسماء اعداديةادبيالعظيم عبد جسام مظفر مالك11096242022104036

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيحسين جبار علي تماضر11097252022053021

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةادبيمهدي محمد رائد رويده11098212022294035
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيمحمود شكر محمود هللا عبد11099182021331010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات الزهراء اعداديةادبياسماعيل حمزه زيد انتظار11100232022109007

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية جيا ثانويةادبيحامد عجاج عبد الرحمن عبد11101322021060019

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات سارة ثانويةادبيعسكر عبدهللا زيد زهراء11102212022123013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0المختلطة المسائية العبير ثانويةادبيحسن هللا عبد خضير الستار عبد11103172021362018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة308.0للبنات الحجرات اعداديةادبيحميد حيدر هاشم اسراء11104212022109004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنات العلم ثانويةادبيحمود ابراهيم خليل زهراء11105182022170011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين القاسم اعداديةادبيعلي حسين مزعل محمد11106232021006046

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيجياد نواف ماجد وفاء11107252022086245

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين حلب اعداديةادبيمطر حسين سلمان العابدين زين11108262021013056

|ادبيكردي منعم وجدي حنين11109182022341003 الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0الختلطة المسائية الحارث ثانوية

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيمحمد حلواص عزيز زيد11110252021122066

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنات البوجواري ثانويةادبيذياب جدعان الكريم عبد ضحى11111182022168011

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المشروع اعداديةادبيحمزة درويش عباس منتظر11112232021010058

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةادبيخليفة محمد قاسم آيه11113212022294016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيحسين جاسم حسين إبراهيم11114282021016001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية يايجي ثانويةادبياحمد هللا جاد الخالق عبد يونس11115202021268024

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0المختلطة االمام اعداديةادبيزيدان علي احيال عبير11116181922278010

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيسلمان محمد رياض زهراء11117142022222049

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات عمورية اعداديةادبيمحمد مكي مروان مي11118182022183049

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين المسائية اغادير ثانويةادبيمحمود اسعد برجس محمد11119212021282031

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات طليطلة اعداديةادبيشعالن جاسم علي اسماء11120232022092004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات الشروق ثانويةادبيعلي ولي حسين زينب11121202022149018

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين المسائية يايجي ثانويةادبيامين خضر امين عمر11122202021268012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنات الربيع اعداديةادبيشنان علي حسين ضحى11123232022098104

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0المختلطة الحياة ثانويةادبيمحسن هاشم سعد علي11124262021151012

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة306.0للبنين األهلية الجنات ثانويةادبيعزيز مجيد علي احمد11125162021032002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين الكندي ثانويةادبيوناس محسن خليل عيسى11126242021040037

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات العروبة اعداديةادبيمشري الزهرة عبد رياض بنين11127162022237008

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0الخارجيونادبيسلمان محسن فالح زيد11128232021400068

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0المختلطة االخضر الحد ثانويةادبيحسن علوان السالم عبد زبيده11129212022208002
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيجاسم علي احمد حمزة11130182021082019

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0المختلطة المسائية العبير ثانويةادبيخلف عجاج مثنى اسيل11131172022362001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات الموفقية اعداديةادبيعبد صادق نعيم هدى11132262022093073

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات صفية ثانويةادبيكردي صالح احمد شيماء11133182022156009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةادبيمحمد الحميد عبد حسن علي11134212021081033

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0كردية دراسة للبنات زالة ثانويةادبيهللا عبد جالل اراز شاناز11135202022332014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات الهاللية زينب اعداديةادبيحسين محمود شاكر هدى11136212022118032

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيكاظم عباس خضير محمد11137122021176039

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة305.0للبنات العامرية اعداديةادبيالرحمن عبد الحليم عبد وليد كوثر11138102022118049

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين حزيران اول ثانويةادبيصالح يحيى زيد يوسف11139211921062048

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةادبيكاظم جواد محمد نور11140212022294080

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين االنصار اعداديةادبيالحسين عبد علي حسن امير11141132021003009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0المختلطة سومر ثانويةادبيبوري جعفر بشار ابراهيم11142212021072001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيخليل جهاد اسعد علي11143202021259141

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين الوثبة ثانويةادبيمناحي عبيد حميد علي11144272021017047

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةادبيحسن هاشم زياد ماهر11145132021025056

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبياسماعيل محمد خلف مها11146202022144041

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين بروانة اعداديةادبيخليل عريبي طارق يوسف11147192021067044

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين المسائية يايجي ثانويةادبيقادر زينل سعد موفق11148202021268019

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنات خديجة ثانويةادبيجلود نشمي ابراهيم شهد11149292022066030

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيهويدي نهير قاسم سجى11150292022160058

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيفاضل جواد كريم الجواد ابو11151112021009002

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة304.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيحنون عراق قصي سجاد11152222021010026

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنات الخلد جنة ثانويةادبيحسين مثني صياح فاطمة11153282022090043

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةادبيرسن سهيل حسن علي11154262021205013

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيعلي محمود ليث زهراء11155212022155051

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0للبنين ديالى اعداديةادبيعلي الهادي عبد هشام بكر11156212021012015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة302.0الخارجيونادبيحسين رشيد سليم عباس11157142021400127

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنات الوديعة ثانويةادبيياس جبار ستار رسل11158212022129006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنين المسائية الرباط ثانويةادبيسليمان درويش محمد منير11159202021253044

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةادبيمحمد حريجه هللا عبد رغد11160262022108009
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الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنات االدبية النيازك ثانويةادبيمريوش قاسم حسين ساره11161112022137023

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيهللا عطا شاهر احمد وليد11162232021253174

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة301.0للبنات تماضر اعداديةادبيحسين عنجاص كريم والء11163212022091078

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات الشنقيطي اعداديةادبيصالح قايم العزيز عبد زينب11164162022209036

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات االهلية المعارف ثانويةادبيربه عبد حسين علي خديجة11165222022420001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات الشفق ثانويةادبيعباس فاضل ثامر وسن11166112022117063

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيحسين محمود جمعة احمد11167202021259014

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات التحرير اعداديةادبيحريفش حسن سعد اسراء11168212022136001

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات الماثر اعداديةادبيالحسن عبد فضل هادي اسماء11169152022051009

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات االهلية المستقبل ورود ثانويةادبيستار جبار زهير ليلى11170262022139015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين االسكندرية اعداديةادبيعوده عبود احمد أوس11171232021001004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0المسائية بيجي ثانويةادبيمنصور محمد مزهر امنه11172182022332006

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنات العقابي سالم حسن الشهيد اعداديةادبيلساده عبد يحيى ياسين فرح11173242022186052

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيعبار الحسن عبد حسين علي11174142021201159

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة379.0للبنات نيسان 9 ثانويةاحيائيالدين محي علي نهاد خديجه11175202042101015

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة369.0للبنات االهلية العلوم ملتقى ثانويةاحيائيمحمد علي محمد تبارك11176202042189004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيمحسن عبد محمد ريم11177162042381071

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنات كرميان ثانويةاحيائيخضير فهمي عمر ابتهاج11178322042020003

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0المختلطة المسائية الحكم ابو ثانويةاحيائيمصلح علي حمود يونس11179202041250170

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين صادق هاشم الشهيد ثانويةاحيائيناصر لطيف الرزاق عبد امجد11180202041016004

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للنازحات باغداكول ثانويةاحيائيرشيد جليل الدين عماد عبير11181202042162019

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةاحيائيسالم خلف وطبان احمد11182202041261016

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0الخارجيوناحيائيرشيد محمود شيحان قاسم11183202041400043

الحويجة/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيثجيل جالوي عقيد محمد11184292051004133

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية الجديد الجيل ثانويةادبيخلوي مجيد مدلول ضياء11185182021349015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات  فاطمة ثانويةادبينوفان حمد علي امنة11186182022235004

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0المختلطة الزاهر الريف ثانويةادبيحسين الرحيم عبد احمد بالل11187182021072001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات  فاطمة ثانويةادبيمجبل هللا عبد ردمان حنان11188182022235010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنات المالئكة نازك ثانويةادبيصالح حميد رشيد ايه11189182022200001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين التآخي ثانويةادبيعلي دويح سبهان ابراهيم11190182021046001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين العلم ثانويةادبيالطيف محمد مأمون عمر11191182021019034
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبيجمعه مظهر ودعي احمد11192182021142002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيهللا عبد حسين جابر خالد11193182021041021

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين الدور اعداديةادبيمهيدي حسن حكمت عمر11194182021003017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0المسائية العلم ثانويةادبيسلمان محمود يوسف يعقوب11195182021334083

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين المغيرة اعداديةادبينجم عايد سمير بارق11196182021086005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيجاسم علي بدري الرحمن عبد11197182021088009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيحساني محمود ضياء مصطفى11198182021343066

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيسمير فالح معدل محمد11199182021041055

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنين الرسول شاعر ثانويةادبيسلمان خلف عبيد حسام11200182021087005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين القلعة ثانويةادبيحمد محمود الكريم عبد محمود11201182021063036

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبياحمد علي غالب سعد11202182021041024

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةادبيحيال محمد هوازن مروه11203182022193012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين الواسطي اعداديةادبيمحمد عبد احمد هللا عبد11204182021053010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيالكريم عبد نوري قصي مصطفى11205182021041066

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبيمحمود حميد مجيد الحميد عبد11206182021142012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيعبد خضير ناجي يسرى11207182022336058

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة353.0للبنين غرناطة ثانويةادبيحسون علي هللا عبد حسين11208182021125007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيحسن طعمه احمد اسراء11209182022336003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين الوطن اعداديةادبيعويد حواس رميض يونس11210182021029030

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات الكندي ثانويةادبيمطر عدنان علي اماني11211182022239007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات البارودي ثانويةادبيجاسم محمد فاضل شيماء11212182022258027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنات المسائية سامراء ثانويةادبيزيدان عبد خضير ايالف11213182022374015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنات الزوراء اعداديةادبيسالمة لطيف الهادي عبد ساره11214182022162019

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية النهضة اعداديةادبيمحمد منعم حاتم مصطفى11215182021335091

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيامين عباس عادل عباس11216182021343027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنين العلم ثانويةادبيمحمد دخيل احمد حمد11217182021019017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0المسائية العلم ثانويةادبيعبد حمادي صالح محمد11218182021334059

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات الشيماء اعداديةادبيقدوري محي ابراهيم مريم11219182022237038

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنات العربي التراث ثانويةادبيصالح سويعد حميد ايه11220182022210003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين الوطن اعداديةادبيمحمود يحيى خالد غيث11221182021029018

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات العراق جنة اعداديةادبيلبن الكريم عبد ناصر ساره11222182022221016
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةادبيخلف احمد حسين نور11223182022193015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0المختلطة يثرب ثانويةادبيابراهيم خميس مشتاق شيبان11224182021043010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيخلف محمود غازي علي11225182021091009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة401.0للبنين العاصفة اعداديةادبيخلف حريد هالل عمر11226181921036027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة343.0المسائية العلم ثانويةادبيفرج عويد حمود عالء11227182021334043

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنات الشيماء اعداديةادبيحسين مطلق اسماعيل ريم11228182022237020

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المعتصم ثانويةادبيسلمان جاسم كريم حاتم11229182021090007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0المسائية الضلوعية ثانويةادبياحمد سلطان حامد احمد11230182021331001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيصالح يوسف طه مصطفى11231212021010066

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات الكندي ثانويةادبيهللا عبد خميس سبع فاطمه11232182022239021

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنات اسد بنت فاطمة اعداديةادبيمجيد حسن جاسم ايناس11233182022392002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة341.0للبنين الدور اعداديةادبيداود كريم بهاء احمد11234182021003002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة397.0للبنات القبس ثانويةادبيحمد كنوش الرحمن عبد غسق11235181922190019

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنين المغيرة اعداديةادبيمجيد حامد قيس طالل11236182021086017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0للبنات الشيماء اعداديةادبيكاظم احمد اكرم شيرين11237182022237026

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة338.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةادبيغضيب محسن سرحان زينه11238182022348007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0المختلطة المسائية دجلة ثانويةادبيعبود طلفاح سفيان رفل11239182022348003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيرزوقي عبد سعدون علي11240182021343039

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة337.0للبنين نافع بن عقبة ثانويةادبيجبل علي غالب احمد11241182021039005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبيحمدي كامل خاشع كامل11242182021343051

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة336.0للبنين دبي ثانويةادبيفاضل صبحي احمد صبحي11243182021122024

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية سامراء ثانويةادبيمحمد توفيق الصمد عبد امنة11244182022374010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين دبي ثانويةادبيعباس محمود ايوب كيالن11245182021122055

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةادبييوسف جوبان علي مروة11246182022373043

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0المختلطة الملوية اعداديةادبيخرنوب محمود شاكر محمود11247182021095017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنين غرناطة ثانويةادبيسميط عويد محمد عويد11248182021125022

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنات الكندي ثانويةادبيعبد علي صفاء امامه11249182022239006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيحسن حسين جاسم يونس11250182021350164

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةادبياحمد حمود احمد رياض11251182021361008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبيعبد حميد رافد غيث11252182021142020

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0للبنات الخضراء الروابي ثانويةادبيعبود خلف ارحيم والء11253182022193016
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة332.0المختلطة الجامعة ثانويةادبيسليمان جابر ستار ياسر11254182021277012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنات المسائية سامراء ثانويةادبيحسن محمد هاشم نبأ11255182022374078

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة331.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبيطه صبري طه ياسين11256182021041070

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةادبيحمادي علي سالم سيناء11257182022283016

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين العربي التراث ثانويةادبيناصر فيصل احمد فاضل11258182021096021

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات الشيماء اعداديةادبيعباس محمد خيرهللا تبارك11259182022237010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةادبيخلف كامل اياد احمد11260212021272002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0المختلطة البروج ثانويةادبيخلف صبحي جمال وليد11261182021321019

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية سامراء ثانويةادبيعلي محمد ابراهيم رواء11262182022374029

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين المستقبل اعالم اعداديةادبيجزاع نايف جمال عثمان11263182021142016

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين الوطن اعداديةادبيحسن عجاج عادل فرحان11264182021029019

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة327.0للبنين المسائية الجديد الجيل ثانويةادبيسمير فرحان بدران مصطفى11265182021349031

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين االمين اعداديةادبيهللا عبد عادل ياسر مصطفى11266312021009047

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةادبيجمعه كاظم راضي ابراهيم11267212021043001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0المختلطة يونس ابن ثانويةادبيمحمود احمد مهدي هند11268212022228028

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية تكريت ثانويةادبيكصير خلف اللطيف عبد مروان11269182021333128

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات عمورية اعداديةادبيفرج وهيب عامر ضي11270182022183034

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات العلم ثانويةادبيسليمان علي حسين داليا11271182022170008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة326.0للبنات المسائية االماني ثانويةادبيكحيط شيخان ظاهر غفران11272212022292037

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات همسة ثانويةادبيمحمد عادل نوزاد زينة11273202022157017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين المنصور اعداديةادبيخلف زيدان سعد سيف11274182021045022

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين االمين اعداديةادبيجاسم حسين عالء طه11275312021009017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين الغفاري جندب بن عمرو اعداديةادبياحمد رجب احمد الرحمن عبد11276182021041029

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين العربي التراث ثانويةادبيسلمان محمد طارق زياد11277182021096014

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات هيازع البو ثانويةادبيمربط فهد ظاهر تبارك11278182022198003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات المسائية النه ثانويةادبيعلي محمد فؤاد ريا ده11279202022383013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات الهدى ثانويةادبيهللا عبد شاكر بشير رنا11280182022269012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0للبنات الهدى اعداديةادبيحسن علي خليل االء11281202022117005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيجلعو ضحوي لهب ادريس11282182021347013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين المنصور اعداديةادبيعبد محمد جاسم محمد11283182021045042

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات االسالم رسالة اعداديةادبيعليوي قاسم حسام شهد11284212022137019
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين الفرقان إعداديةادبينوفان خلف كريم الرزاق عبد11285182021021034

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيخلف الرزاق عبد بشار حيدر11286182021082021

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيهذال فائق مازن احمد11287212021038011

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات العراق جنة اعداديةادبيصبري كامل علي ساره11288182022221014

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات تماضر اعداديةادبيجاسم علي محمد تبارك11289212022091014

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة376.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةادبيجاري مطشر كريم مصطفى11290211921273063

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0الخارجيونادبيغيث رجب ربيع خضر11291202021400100

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين المزهر ثانويةادبيسليمان احمد محمود زياد11292182021150013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0المختلطة الصباح ثانويةادبيمحمود علي جمال فاطمه11293212022240002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيمحمود ابراهيم طه ياسين11294182021082072

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةادبيحسين خالد وائل طيبه11295182022276003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0المختلطة المسائية الدور ثانويةادبينومان ارميض منيب غيث11296182021343047

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0كردية دراسة للبنين المسائية بيخود ثانويةادبيمولود محمد خليل محمد11297202021377085

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين الشافعي ثانويةادبيعباس محمد عدنان ياسر11298182021132016

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة375.0المختلطة الخلد جنة ثانويةادبيحسن هللا عبد باقر محمد11299211921261021

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية االهلية التاخي ثانويةادبيكاظم هللا عبد احمد ضياء11300202021266007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المعتصم ثانويةادبيسمير فرحان بدران عمر11301182021090013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةادبيسبتي محمود شاكر مروه11302212022294062

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين المعتم ابن اعداديةادبيبحر رياض محمد هللا عبد11303182021073023

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةادبيوادي حميد عباس حيدر11304212021081018

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيأمين فاضل محمد عادل11305212021010027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات القبس ثانويةادبيمحمد ياسين رافع فاطمه11306182022190014

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات الحكمة دار ثانويةادبيصالح جاسم يوسف عذراء11307182022268033

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين العلم ثانويةادبيعلي محمد قاسم عمر11308182021019033

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةادبياللطيف عبد نوري محمود احمد11309122021205002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات اسماء اعداديةادبيسعيد محمد طه رعد أمنه11310182022242002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين الحضارة اعداديةادبيزيدان علي حسين علي11311182021059033

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات االسحاقي اعداديةادبيحسن طعمه محمود سجى11312182022255011

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات البوجواري ثانويةادبيعيسى محمد هللا عبد زمن11313182022168009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات المروة ثانويةادبيحسين مصلح محمد زينب11314212022158018

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنين دبي ثانويةادبيحسين علي مأمون علي11315182021122046
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0المختلطة البواسل ثانويةادبيعباس ابراهيم عالء ايناس11316232022174004

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات الشرقاط اعداديةادبيعلي مصطفى مازن ريم11317182022163023

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةادبيحسن ابراهيم رحيم علي11318212021272073

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات الحريري ثانويةادبيعلي محمود احمد افراح11319212022144002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيابراهيم خليل يحيى ايه11320182022347009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةادبيحسين علي عثمان هيام11321212022291054

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة319.0المختلطة الناعمة ثانويةادبيعلي خزعل نزار ابراهيم11322182021133001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين الوركاء اعداديةادبيعليوي تقي علي طه11323112021027042

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات هيازع البو ثانويةادبيمطر عايد غانم نسرين11324182022198027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات البراءة اعداديةادبيمحمد جاسم مجيد اصاله11325212022093001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيموسى حسين حسن اخالص11326272022102004

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيحمد ابراهيم وليد صفاء11327182021082029

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين السيوطي اعداديةادبيكاظم احمد سعد حيدر11328112021054017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيالقادر عبد الرحمن عبد حقي الرحمن عبد11329212021038055

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين االنشراح ثانويةادبيعلي فاضل عباس علي11330182021114009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0المختلطة الجواهري ثانويةادبيشلش مخلف جاسم مها11331182022287012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين االثير ابن ثانويةادبيجلمود جمعه منير ضياء11332182021008006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين الكليم موسى ثانويةادبيتايه خلف احمد صادق11333232021065012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنات الشيماء اعداديةادبيحمدي كامل مرتضى ضحى11334182022237032

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنات المنتهى سدرة ثانويةادبيحمد عبيد ابراهيم شيماء11335182022259010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين النضال اعداديةادبيالرضا عبد حقي محمد رجب سجاد11336212021029005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المناذرة ثانويةادبيالحسين عبد علوان نجاح صادق11337252021017013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين حزيران اول ثانويةادبيمسعود كاظم عدنان نزار11338212021062048

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنات هيازع البو ثانويةادبيمربط فهد ظاهر رفقه11339182022198008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0عربية-  للبنات المسائية اختر ثانويةادبيمحمد نامق عدنان دنيا11340202022281006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنات المسائية طوعة ثانويةادبيسرحان مشعان عمرلك اسراء11341122022231006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنات المسائية سامراء ثانويةادبيصالح مهدي احمد عبير11342182022374053

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين المزهر ثانويةادبياحمد شهاب محمد الدين عز11343182021150026

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0المختلطة عوف بن الرحمن عبد ثانويةادبيحمادي علي فوزي حامد11344182021283003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنات المسائية الشامية ثانويةادبياللطيف عبد محسن فرحان الهدى نور11345242022222022

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة316.0للبنين ديالى اعداديةادبيياسين محمود عمار عباس11346212021012047
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيحسين حبيب احمد حمزه11347262021015021

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0المختلطة الرويمي ثانويةادبيناصر ثامر كريم مصطفى11348222021243011

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات الفداء اعداديةادبيفارس علي طالب طيبه11349142022100072

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين االزور بن ضرار اعداديةادبيذياب احمد المنعم عبد حمزة11350212021081016

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةادبيوسمي محمد طالب مصطفى11351212021273061

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيعليوي طالب نذير ليث11352212021014064

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيحسين طه صالح احمد11353182021082005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةادبيالحليم عبد هادي ابراهيم احمد11354232021205002

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين العراق اعداديةادبيرسن قاسم فالح حسين11355122021009084

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيبيدة كاظم عباس محمد11356292021016065

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين هللا عبد الجبار عبد العالم ثانويةادبيمحصر جلوب الرحيم عبد مرتضى11357282021045016

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات اريدو ثانويهادبيكاظم فاخر عادل كوثر11358222022145025

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةادبياحمد عكاب جمال عال11359182022373036

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين األزكياء اعداديةادبيهادي هاشم نافع حسنين11360162021097023

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين العزيز عبد بن عمر ثانويةادبيفرحان عبد ثاير رسول11361182021116005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات االهلية الذكية الرؤية ثانويةادبيعلك مزعل كاظم غدير11362162022464007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات سمية ثانويةادبيذياب فارس محسن عبير11363182022192013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين االدبية االهداف اعداديةادبيسلمان داود سلمان مصطفى11364112021059088

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين قباء اعداديةادبيعبيد حلو قصي مصطفى11365152021010063

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيحسن محمد سفيان هللا عبد11366182021082042

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية الفلك ثانويةادبيسلمان هالل ناهي سعود11367252021158017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات  فاطمة ثانويةادبيحسن حميد هللا عبد اسماء11368182022235001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية الهادي ثانويةادبيصالح احمد خضير فهد11369182021350094

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنات الكندي ثانويةادبيفرحان هيجل ناظم رفل11370182022239014

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة314.0للبنين الوهج اعداديهادبيطرفه الرزاق عبد شهيد مسلم11371242021051041

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات الشيماء اعداديةادبيكريم علي هشام ابرار11372182022237001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0الخارجيونادبيكريم قازي محمد علي11373202021400210

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيمحمد محيبس علي موسى11374282021046140

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين الصباح ثانويةادبيفضي غزاي رحمان مراد11375262021162019

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةادبيفياض محمد عدنان منى11376182022347037

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيعبد نجم راضي احمد11377212021014007

567 من 367صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيعبود سالم فاضل الرحيم عبد11378162021340037

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةادبيخضر محمد هاشم محمد11379202021030014

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية بوتان اعداديةادبيسمين عبدالخالق خالد احمد11380212021270004

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات الثورة اعداديةادبيحمود حسين علي بنين11381232022086010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين الوطن اعداديةادبياحمد محمود الخالق عبد الرحمن عبد11382182021029012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةادبيخضير سالم حسب رسل11383222022143006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية التأميم اعداديةادبيعجرم حسن عباس علي11384242021203048

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين الكندي اعداديةادبيعويد عبدالنبي هاشم سجاد11385222021011031

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين الكندي ثانويةادبيعلي باني موسى علي11386242021040036

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0للبنين حزيران اول ثانويةادبيحسن فليح باسم الرحمن عبد11387212021062023

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0المختلطة الهاشمية ثانويةادبيعفان محمد راسم عثمان11388212021237015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة313.0االهلية النجاح سبل اعداديةادبيسلمان الحسين عبد علي محمد11389262021059013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة365.0للبنين الشوملي اعداديةادبيالمهدي عبد عبيد فاضل جعفر11390231921054003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة365.0للبنين البصري الحسن ثانويةادبيخلف علي حسين منذر11391121921027026

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةادبيمصطفى طه الحميد عبد هند11392181922252033

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للبنين السياب اعداديةادبيابراهيم سليمان علي فراس11393111921028094

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين البطوله ثانويةادبيالرزاق عبد حسين جاسم محمد11394212021067027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين نفر اعداديةادبيحسين درويش محسن حسام11395242021025005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين بيخال اعداديةادبيمحمد علي عباس عمر11396212021074070

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين العربي التراث ثانويةادبيسلمان محمد انور وسام11397182021096027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةادبيعلي سامي هامل شاكر11398212021273028

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيحمد مصلح نجم محمد11399212021278123

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية الرواد ثانويةادبيمغامس كريم مازن هادي11400232021255093

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة312.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةادبينادر حسين دلشاد دريا11401202022382029

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة364.0للبنين الشافعي ثانويةادبيحسين حمود محمد بارق11402181921132001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0الخارجياتادبيهللا عبد عمر ابراهيم افين11403202022401010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنات االسكندرونة اعداديةادبيمحمد بدر سمير جمانه11404142022099018

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين الصديق ثانويةادبيمحمد الزهرة عبد حامد احمد11405232021027001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0للبنين الدغارة اعداديةادبيمحمد عبد خالد محمد11406242021008045

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة311.0المختلطة االسمر تل ثانويةادبيجاسم عليوي منصور شهد11407212022214009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0المختلطة النصر ثانويةادبيصيهود حميد وائل باقر11408161921305006
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةادبيعلي احمد نعمه استبرق11409182022313001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين دبي ثانويةادبياحمد ابراهيم عرب محمود11410182021122069

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنات الربيع اعداديةادبيعبيد كاظم علي حنين11411232022098043

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةادبيدلف سرحان ضاري ايوب11412212021263008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين حلب اعداديةادبيكاظم جواد عماد حسن11413262021013027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين رأى من سرى ثانويةادبيحسن مرعي احسان محمد11414182021082057

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين الشامية اعداديةادبيسرحان عبيس خضير عباس11415242021015029

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين السويس اعداديةادبيعلوان احمد باسم علي11416132021006061

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين الحضارة اعداديةادبيخلف ابراهيم ياسين احمد11417182021059007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة310.0للبنين الضلوعية اعداديةادبيفارس لفته ليث غيث11418182021005013

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين بغداد اسد اعداديةادبييازع نصار عدنان حسين11419142021048027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية االبتهاج ثانويةادبيمراد الجبار عبد الرحيم عبد محمد11420212021279047

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0للبنات الخلود ثانويةادبيكزار كاظم عماد قمر11421232022137031

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة309.0المختلطة الملوية اعداديةادبيخلف أحمد فائق ليث11422182021095014

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة377.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائيشريف غائب اسامه هال11423182042186066

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة362.0للبنات ميسلون ثانويةاحيائيعداي حمد هالل رغد11424182042186025

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0للبنين االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمصطفى وجيه محمد احمد11425182041078001

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين الرومي صهيب اعداديةاحيائيمحيميد صالح خلف زياد11426182041118011

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةاحيائيحمدان فزع عدنان لينا11427212042263017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنين القسطل اعداديةاحيائيوهيب احمد حافظ صالح11428182041077007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة356.0للبنين الخانوكة ثانويةاحيائيرومي الجليل عبد ايوب اسماعيل11429182041065004

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيالدين عز عامر صفوان دعاء11430182042189011

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة354.0للبنين بلد اعداديةاحيائيخضير علي منتظر هللا عبد11431182041006089

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنات سومر ثانويةاحيائيصالح كليب غربي بشرى11432182042270006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنين المختار عمر اعداديةاحيائيتركي القادر عبد امير الملك عبد11433182041040022

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة350.0للبنات االهلية العلوم مدينة ثانويةاحيائيفياض محمد قحطان طيبه11434182042271112

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة348.0للبنات المستنصرية ثانويةاحيائيابراهيم خليل غسان مسار11435182042172046

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين الذبياني النابغة ثانويةاحيائيجسام احمد عباس عزيز11436182041092015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيعباس كاظم عباس سرى11437182042205074

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0المختلطة المسائية البوجواري ثانويةاحيائيسلوم حسن هللا نصر وسيم11438182041330018

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيلفتة إبراهيم حيدر أحمد11439102041019009
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية النهضة اعداديةاحيائيعباس احمد الكريم عبد احمد11440182041335009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنات الرحمة اعداديةاحيائيحسن محمود ثامر حال11441182042240009

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة335.0للبنين الشرقاط اعداديةاحيائيسليمان جربوع منفي يعقوب11442182041004029

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة334.0للبنات الكوثر ثانويةاحيائيمحمد جاسم ثاني مريم11443182042260021

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة333.0للبنات العلم ثانويةاحيائيمحمود عطية مطر الهام11444182042170010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنات العلم ثانويةاحيائيجواد رضا عالء نوره11445182042170079

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنات كركوك كلية اعداديةاحيائيقادر اسماعيل تحسين ساره11446202042180074

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنين بلد اعداديةاحيائيجاسم محمد عدنان علي11447182041006108

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة330.0للبنات االهلية الكوت ثانويةاحيائيجاسم ثعبان رحمان ضيوف11448262042114010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة329.0للبنات المسائية ميسلون ثانويةاحيائيمطر جبار عارف زينب11449182042373027

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنين الوطن اعداديةاحيائيجاسم كامل ابراهيم القادر عبد11450182041029010

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة328.0للبنات القبس ثانويةاحيائيمحمود هللا عبد مزبان زينه11451182042190007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنين االهلية النجاح طريق ثانويةاحيائيحميد ختالن بدر علي11452182041151047

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة325.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيحسين حمادة يوسف شام11453182042189021

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة324.0المختلطة المسائية عجيل البو ثانويةاحيائيعلي فياض حليم اوس11454182041347018

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات النور ثانويةاحيائيحميد قاسم عدي نورهان11455182042238043

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة323.0للبنات الذبياني النابغة ثانويةاحيائيعبد علي حسن امنه11456182042214008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة322.0للبنين األهلية الملوية ثانويةاحيائيمحمد عزيز عدنان عزيز11457182041049017

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةاحيائيرمضان مصطفى رائد احمد11458202041312023

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنات الداخل الرحمن عبد ثانويةاحيائيحنيفش حسين هللا عبد اسماء11459182042202003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنين سومر ثانويةاحيائينوفان مختار باسل عمر11460182041079023

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة321.0للبنات االهلية الملوية ثانويةاحيائيحمد حميد الرزاق عبد ندى11461182042266015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة320.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيداود عبد كمال الره11462182042237058

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية النهضة اعداديةاحيائيجاسم احمد هاشم عمر11463182041335066

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة318.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةاحيائيساير ابراهيم قحطان اسامه11464182041336003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة317.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاحيائيحسن الغفور عبد نجاح طالل11465192041015034

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة315.0للبنين االثير ابن ثانويةاحيائيسالم الرحمن عبد سامان عمر11466182041008026

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيعباس محمود عباس حمزة11467182051343011

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة359.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيحسين صالح وليد سرمد11468182051343015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيشنون صالح الخالق عبد صالح11469182051005012

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة358.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيخضر اسماعيل غانم سرمد11470182051343014
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(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة357.0للبنات الرحمة اعداديةتطبيقيحمود يوسف احمد رحمه11471182052240007

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة355.0المختلطة المسائية الحورية ثانويةتطبيقيعياش زايد ابراهيم سمير11472182051340008

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة352.0للبنين الوطن اعداديةتطبيقيجاسم نصيف حيدر علي11473182051029014

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة351.0للبنين التآخي ثانويةتطبيقيسليمان خلف علي سيف11474182051046015

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة349.0المختلطة المسائية الدور ثانويةتطبيقيفرحان رشيد عادل مصطفى11475182051343039

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة347.0للبنين الطارمية أعداديةتطبيقيجواد محمد علي احمد11476122051022006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة346.0للبنين العوالي الرماح ثانويةتطبيقيعليوي حمد عماد حمد11477182051058005

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة345.0للبنات الهادي علي االمام اعداديةتطبيقيعلي محي كامل شهد11478182052252016

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة402.0للبنات المسائية سامراء ثانويةتطبيقيشاكر سعيد محمود لطيفة11479181952374019

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة344.0للبنات الرحمة اعداديةتطبيقيالحليم عبد طارق زياد رؤى11480182052240006

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة400.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيمحمد سعيد احمد عالء11481181951006036

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية تكريت ثانويةتطبيقيحسن نايف مهدي احمد11482182051333003

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة340.0للبنين الفرقان إعداديةتطبيقيهللا عبد موسى نصير حكيم11483182051021011

(الدين صالح)الدور/االداري التقني المعهد/الشمالية التقنية الجامعة339.0المتميزين ثانويةتطبيقيمهدي الحسين عبد محمد يوسف11484132051016032

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة591.0للبنات كميت ثانويةاحيائيحسن خلف احمد فاطمة11485282042067028

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة590.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيكاظم حامد معمر نور11486232042137066

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة590.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيالهيل ابو ناصر حسين مجتبى11487222041002261

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0للبنات النموذجية االهلية الذكوات ثانويةاحيائيموسى مهدي الحسين عبد فاطمة11488252042097149

الكوفة/والطبية الصحية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة589.0المختلطة الطف ثانويةاحيائيهللا عبد طالب فخري ساره11489232042177030

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنات االهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيالحسين عبد كاظم جواد ضحى11490162042202118

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة477.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيالحسين عبد يوسف غانم ليث11491252041031514

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة449.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيحروبي حسوني سلمان داود11492292041153080

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة444.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيجاسم كاظم رسول هبه11493272042059155

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيمهدي عباس محمد احمد11494252041157007

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة442.0للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيكريم كاظم كريم علي11495252041216014

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة441.0للبنين المعقل اعداديةاحيائيحسين علي عمار ياسر11496162041019054

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة432.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةاحيائيطناك كاظم علي بنين11497292042065012

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةاحيائيخزعل حلو سالم حسين11498222041373018

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة423.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائييوسف حسن عباس كريم11499222041001098

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنات الوالية ثانويةاحيائيسمير عبد حسين محمد زينب11500222042190110

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيالرضا عبد ثامر سمير احمد11501242041038003
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القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيحافظ هادي وحيد امين11502242041017009

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيالحسين عبد الواحد عبد عذبي جمانه11503162042226021

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة415.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيمحمد مهدي حيدر زهراء11504272042059050

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيعلوان حسن توفيق الرحمن عبد11505112041005052

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للنازحين المختلطة ش ره برده ثانويةاحيائيبكر حسين نذير علي11506332041058006

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكاظم عليوي حسن سجى11507252042059527

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةاحيائيمجهول هللا عبد كولب طالل11508292041005076

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة409.0للبنين المسائية العراق اعداديةاحيائيجابر صالح علي مهدي11509162041357094

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيعباس حمزه ناصر فاطمه11510292042160157

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيصالح مهدي ميثم مريم11511162042196043

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة439.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيطه الرزاق عبد موسى بدر11512162051355038

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيابراهيم محمد باسم علي11513162051084145

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيجاسم اللطيف عبد جاسم نائل11514162051497111

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيكاظم جواد رائد صادق محمد11515162051015084

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيجياد صبار عامر علي11516162051363193

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةتطبيقيياسر نعيم ناجح فيصل11517292051005069

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقينعمة محسن فالح محمد11518162051497092

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين االهلية الفرزدق ثانويةتطبيقيجعفر موسى جعفر غدير11519252051206006

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين المركزية الغدير اعداديةتطبيقيكامل طارق زياد حسين11520292051025019

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيعلي محمد الدين غياث رياض مهدي محمد11521252051205115

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة406.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيعبود جبر محمد منتظر11522252051044167

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المسائية العباسية ثانويةتطبيقيهاشم محمد رياض مصطفى11523252051156062

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةتطبيقيجاسم جندي زهير بتول11524252052084004

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيهللا عبد نجم محمد هللا عبد11525242051062062

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين االهلية المدى ثانويةتطبيقيدغش بهلول صباح بدر11526162051135003

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات الهدى بنت اعداديةتطبيقيحمادي فاخر تحسين زهراء11527282052055013

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيجبار سليم منتظر محمد11528282051001158

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0الخارجيونتطبيقيعبد لوج عطا هاني11529162051400348

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات الغفران ثانويةتطبيقيخميس علوان محمد نبأ11530282052069042

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيعلي عبد سعيد الحسين عبد مريم11531252042101202

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة523.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائينصيف جليل زاهد مرتضى11532252041044453
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االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة514.0الخارجياتاحيائيلعيبي عبود ضياء ودق11533242042401083

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنين التميز اعداديةاحيائيسلطان ابراهيم عيد هللا عبد11534222041356117

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة500.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيفشل شاكر محمود فاطمه11535252042086123

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة499.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعبيد محمد هاشم سكينه11536252042095080

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة491.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيراضي عبد عمار احمد11537262041011011

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة489.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجبر الحميد عبد علي فاطمه11538252042059673

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة489.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيمطرود علوان زياد رفل11539232042086066

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة483.0للبنات العدوية رابعة اعداديةتطبيقيمدفون رزاق موفق عال11540272052063055

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقيمهدي االله عبد علي هللا عبد11541252051205058

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة437.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيحسين علي عبد حامد مرتضى11542252051044140

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة436.0للبنين كربالء اعداديةتطبيقيكاظم عباس محمود ادريس11543272051001015

االتصاالت تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة431.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةتطبيقيعلي محمد هاشم محمد هاشم11544252051010056

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0للبنات السما اعداديةاحيائيحسين محمد جاسم زينب11545272042083066

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة539.0للبنين االهلية الجديد النشأ ثانويةاحيائيسيالوي السيد عبد علي الرحمن عبد11546162041122004

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة532.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيماضي ناظم ساكن علي11547212051002064

الطيران تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة526.0للبنين كرمليس ثانويةتطبيقينقي محمد الدين شمس حيدر11548172051071002

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيحسن محمد عزي علي محمد11549272041001288

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة534.8للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيجبار الحمزه عبد محمد زيد11550272041029039

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة531.0للبنين الكوت اعداديةاحيائيفليح علي حسن علي11551262041001120

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة528.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحسين نعمه شاكر علي11552252041044295

الطيران الكترونيات تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة527.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيهللا عبد فهد عقيل احمد11553202041262010

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة575.8للبنات االهلية براثا ثانويةاحيائيطاهر فتحي صباح رؤى11554252042108078

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيشالل دايخ جاسم كرار11555242041001205

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0الخارجياتاحيائيعبيد سالم علي نبأ11556222042401098

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة550.0للبنات كربالء اعداديةاحيائينعمه شنشول عمار ايات11557272042056041

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة544.0الخارجياتاحيائيمحمدجواد سلمان ودود مريم11558292042401053

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة498.0للبنات العقبة اعداديةتطبيقيمشلتغ كاطم فرحان خديجه11559222052111009

والكهروبصريات الليزر تقنيات هندسة قسم/النجف/الهندسية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة494.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيحسين ناصر هادي حسين11560272051153054

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة438.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيقنديل الغالي عبد رائد امير11561162051357053

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة435.0للبنين االهلية الجديد النشأ ثانويةتطبيقيزنيد جحيل رحيم مصطفى11562162051122015

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة430.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةتطبيقيكاظم عبد احمد ايه11563162052284003
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة427.0للبنات االريج اعداديةتطبيقيحربي حسين احمد فاطمة11564162052238028

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة425.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيجبر فاهم حازم مهند11565272051002182

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة420.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةتطبيقينعمة خلف عباس هللا عبد11566162051074027

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةتطبيقيباشط الكريم عبد حاتم حسين11567162051004015

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين االعالم اعداديةتطبيقيجاسم الرزاق عبد الكريم عبد عباس11568162051045027

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين شبر قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيحسن فليح عالوي سجاد11569262051027026

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيجاسم الوهاب عبد الباسط عبد محمود11570162051015088

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0الخارجيونتطبيقيجابر الرضا عبد عباس وليد11571162051400352

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة397.0للبنات االهلية الجوادين نور ثانويةتطبيقيحسين الزهرة عبد محمد منار11572162052333012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الحمزة اعداديةتطبيقيهادي وحيد عباس حسين11573242051010006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقيهاشم محمد عبود حسن11574162051020022

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيهللا عبد علي عبد الزهره عبد ابراهيم11575272051150004

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقييوسف علي عبد عبود علي11576162051084169

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيعلي عبود مؤيد محمد11577162051357424

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنات العقيلة اعداديةتطبيقيصكر مزيد أحمد البنين أم11578272052091002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةتطبيقيجواد محمد هادي حسن حسين11579272051004015

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة424.0للبنين بيروت ثانويةاحيائيمالك المحسن عبد مهند حسين11580232041022010

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنات الوركاء ثانويةاحيائيمزبن خضير وهاب ياسمين11581232042079071

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيعلي حسن حيدر غفران11582232042117137

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين العرب شط اعداديةاحيائيمحمد ذياب قصي احمد11583162041049002

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين المسائية الطف ثانويةاحيائيراضي كاظم حميد اسعد11584132041257010

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائيخضير الكريم عبد خيري اقدس11585202041259056

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيولي حمود صباح فاطمه11586202042141044

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيخلف كوكز خالد سفيان11587212041272119

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة401.0للبنين (ع) جعفر بن موسى ثانويةاحيائيمطلك علي حسن مضر11588232041069048

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيمحسن مهدي صادق حسين11589232041009034

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيعباس فوزي الخالق عبد محمد11590162041352091

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنين الصديق ثانويةاحيائيسلمان داود رياض ايوب11591232041027006

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةاحيائيسعيد جليب حسين هللا عبد11592262041208025

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة393.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيعلي المحسن عبد عالء حسين11593222041001042

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات الزيتونة اعداديةاحيائيمحمد علي محمد قاسم أزين11594212042092001
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القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيجاسم الخضر عبد ضرغام زؤام11595232041052024

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيجاسم نصيف جاسم علي11596212041274031

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات االهلية االوحد ثانويةاحيائيهللا عبد نجم اسعد زينب11597162042475019

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيعلي صيهود احمد المهيمن عبد11598212041012076

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنات المسعودي ثانويةاحيائياسماعيل جليل ماجد نهله11599232042095082

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة440.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقينعمه الكريم عبد علي حسين11600162051033033

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةتطبيقيالقادر عبد عجيل ابراهيم خالد11601162051350012

القدرة ميكانيك تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيموسى شعالن كاظم رزاق11602162051363119

 والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة419.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةاحيائيمحمد حميد محمد يحيى11603112041049115

 والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيجاسم فاضل عباس محمد11604162041060089

 والمعدات المكائن تقنيات هندسة قسم/المسيب/الهندسية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة394.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيجواد محمد رياض رسل11605252042056110

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيعناد عباس حسون نبأ11606232042117180

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةاحيائيمصيخ العباس عبد خالد عباس11607232041208006

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيالكاظم عبد طالب مشتاق احمد11608232041008015

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات الغدير ثانويةاحيائيحمزه هادي منذر سجى11609232042131046

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيمهدي صالح رعد هللا عبد11610232041001050

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنين الحضارات مهد ثانويةاحيائيجابر حسين عالوي مصطفى11611282041021031

المسيب/الزراعية االقسام التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيماضي زيد عبد محمد علي11612122051025068

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيالحميد عبد شنشول علي حيدر11613162051015035

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين المحاويل اعداديةتطبيقيهواس فاضل حمود زيد11614232051008027

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة371.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيعبد كريم نزار مرتضى11615252051008143

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات الربيع اعداديةتطبيقيمنكش علي حسين ايات11616232052098008

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين االهلية القصواء ثانويةتطبيقيمحمود موسى كريم هاني11617252051214004

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين الدورة ثانويةتطبيقيموسى الصمد عبد العزيز عبد علي11618162051101003

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيعبود جاسم اركان زهراء11619252052170076

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيياسين زكي محمد قاسم11620252051007135

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقينجم نهيب جبار شاكر11621162051036051

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيكزار غيالن علي حسن11622142051029007

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين المسائية العباسية ثانويةتطبيقيعويد الغفار عبد علي سيف11623252051156031

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنات االريج اعداديةتطبيقيمهدي مؤيد فراس زمن11624162052238013

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيابراهيم غازي الزهرة عبد زكريا11625162051364064
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الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيجبر حسن حسين علي11626162051358129

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةتطبيقيمسعد حبيب حميد حسين11627222051005001

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيطالب جابر فارس رسل11628252052056029

الكوفة/االدارية التقنية الكلية/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقينعيم كاظم علي مصطفى11629162051301086

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة588.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيحسن نايف حيدر زينب11630232042088238

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعبيس زيد عبد حسين علي11631252041031396

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0للبنين الديوانية اعداديةاحيائيعبود جريد الزهره عبد محمد11632242041028057

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة576.4للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعبد كاظم فاضل فاطمة11633232042271589

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة575.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيالرضا عبد الحمزه عبد عدي فاطمه11634232042142258

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةاحيائيحسين ناجي قاسم محمد11635272041151072

بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة571.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيكاظم جواد محمد هادي11636232041020407

التمريض تقنيات قسم/بابل/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيجاسم هندول كريم فاطمه11637232042120187

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالجواد عبد صاحب كرار فاطمه11638252042096420

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة587.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيطرخان عطيه كمال حسين11639272041001097

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنين الغدير اعداديةاحيائيجاسم مهدي مظفر احمد11640242041071008

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة585.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيصاحب الحسين عبد باسم اسراء11641252042170009

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةاحيائيكاظم حسن فالح زينب11642242042142032

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0الخارجياتاحيائيكضكاض عبد هاشم زهراء11643272042401079

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة583.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيعلي مكي ثابت مجتبى11644252041031532

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة582.0المختلطة القين بن زهير ثانويةاحيائيحسين كليف عدنان مريم11645232042167013

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة679.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيحمزه جابر هاتف حوراء11646271942056109

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة581.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحمزة تركي احمد قسم11647252042170549

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة580.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيالرضا عبد سليم حسين أسيل11648232042088001

الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة579.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيجبر نعمه جمال محمد11649252041207095

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة567.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيعناد درويش صباح غسان11650242041076089

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة567.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيمحمد مزيح ظاهر ضحى11651252042095090

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيعلي حسن علي كرم علي بيوند احمد11652252041001002

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة561.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيهادي عريان صاحب حسين11653252041151046

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة555.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيحسين علي حسين زهراء11654252042059374

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0للبنات االشراق ثانويةاحيائيغياض غالي حسين أسماء11655252042195001

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيجاهل كاظم الواحد عبد آسيا11656242042114002
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التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجبر جيثوم احمد فاطمه11657252042100122

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمنحوش علي عبد حسين رقيه11658252042096173

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0للبنات االهلية الثقة ثانويةاحيائيمحمد فليح عايد نور11659242042081094

التمريض تقنيات قسم/الكوفة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة543.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيمحمود حسن صدام بتول11660252042059127

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة576.8للمتميزين الذرى ثانويةاحيائيمحمد االمير عبد الدين عماد محمد11661272041029099

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة570.0للبنين المؤاخاة اعداديةاحيائيمراد منعم لفته محمد11662272041037032

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنات االمامة اعداديةاحيائيموسى عمران الحسين عبد كوثر11663272042062090

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيهادي الحسن عبد فاضل حنين11664272042089031

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة562.0للبنات الشموخ اعداديةاحيائيثامر حسن احمد بنين11665222042134020

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0الخارجيوناحيائيثعلب مجهول جبار سجاد11666272041400029

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيمحمد علي عبد حسين احمد11667222041036010

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة558.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيكريم فاضل عباس فاطمه11668232042088384

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيجواد حمود الزهره عبد زينب11669252042056162

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيجياد مجهول ناهض علي11670232041251328

المجتمع صحة تقنيات قسم/كربالء/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيسلمان شديد كريم منتظر11671222041091224

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0للبنات السنية اعداديةاحيائيمحمد علوان حسين بنين11672242042102058

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيطه جابر صادق رويده11673292042056074

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة559.0للبنات النور اعداديةاحيائيكاظم عزيز عماد شهد11674242042095104

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0للبنات العفاف ثانويةاحيائيعلي عباس عزيز بنين11675242042130027

القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة554.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيمهدي حاكم هيثم نور11676242042118148

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة564.0للبنين الثقلين اعداديةاحيائيحسين سايب كاظم محمد11677242041030024

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة552.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيمهدي جابر كريم حسين11678232041020103

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيالزهره عبد شاكر ثائر ضحى11679242042134143

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة551.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيالحسين عبد كاظم جواد كاظم11680242041211059

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة547.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيالمطلب عبد الرزاق عبد أحمد آيات11681242042108001

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة546.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيخضير عيسى سعد سماء11682242042123115

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة541.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمعيش كاظم محمد سهيلة11683252042170418

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة540.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةاحيائيعبيد جاسم هللا عبد رواء11684242042141035

التمريض تقنيات قسم/القادسية/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة538.0للبنات الرباب اعداديةاحيائيمجلي حسان علي كوثر11685242042094104

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة578.0الخارجيوناحيائيفرحان محمد سالم فاضل11686292041400039

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة573.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيكاظم جواد علي بنين11687292042052061
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السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة557.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةاحيائيكاظم ناصر علي رواء11688222042188008

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيواجد كطوف جاسم احمد11689252041007009

السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة553.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيحسين زبيري خليل علي11690222041091127

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة549.0للبنين الجواهري اعداديةاحيائيوهد جبر هادي الرحيم عبد11691242041018056

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة548.0للبنين الحرمين بين ثانويةاحيائيسلمان عبود حاجم علي11692252041046036

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة545.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيكريم علي خلف عباس11693222041302036

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة539.0للبنات الرقيم ثانويةاحيائيفرحان كاظم محمد فواطم11694272042054059

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة536.0للبنات السنية اعداديةاحيائيمروح حميد عواد نور11695242042102292

التمريض تقنيات قسم/السماوة/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة533.0للبنات السنية اعداديةاحيائياحفيدل عطشان رحيم بتول11696242042102046

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة575.0للبنات بغداد اعداديةاحيائيطرفه اعجيد محمد ساره11697272042079068

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيكاظم حايف احمد علي11698232041020197

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيمنصور عبود عامر منتظر11699272041010212

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنات االهلية االوائل ثانويةاحيائيسلمان عبيد حيدر سجى11700242042191035

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة570.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيهويدي الحسين عبد يحيى اكرم11701252041009021

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة569.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيفرهود عطيه الرزاق عبد عباس11702272041154092

الطبية المختبرات تقنيات قسم/المسيب/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيعطية مغير ممدوح حسنين11703272041002036

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة577.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيسحيور لفته عائد نورس11704252042100539

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة574.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيشريف شاكر علي فاطمه11705252042084571

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة573.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيحنون حمزه علي هللا عبد11706252041207058

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة572.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجياد جبر حسن نبا11707252042170606

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحسين محمد علي عوض علي قاسم احمد11708252041001014

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة568.0للبنين تراب ابي اعداديةاحيائيحسن هالل عبيس غيث11709242041006060

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة565.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعبود عباس رزاق حسن11710252041207012

النجف/الطبي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة562.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيدخيل كباشي حسين عباس11711272041002086

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة455.0للبنات النجاح اعداديةاحيائيمرزه عباس عامر دعاء11712272042060090

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0الخارجياتاحيائيعليخ مشاي كريم هيفاء11713272042401168

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0المختلطة االخوة ثانويةاحيائيحسن صالح واثق علي11714232041212011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين االهلية العراق ثانويةاحيائيخليل عبيس حيدر محمد11715232041062009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنين البيان اعداديةاحيائيخلف علي عبد قاسم محمد11716232041014110

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيخميس حسين رعد تيسير11717232042103028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيناجي الواحد عبد محسن قاسم11718232041252203
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيمحيسن الكاظم عبد احمد سعد11719232041251199

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين المسائية الكفل ثانويةاحيائيهادي هاشم احمد ابراهيم11720232041250001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين بابل ثانويةاحيائيحمزه جاسم فاضل العابدين زين11721232041021050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيحسن لطيف محمد علي11722232041252177

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيحيدر جاسم جيشي علي11723232041060080

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنات النجوم ثانويةاحيائيشدهان حاج احمد ايات11724232042130005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنين الحلة ثانويةاحيائيظاهر الرزاق عبد عقيل سجاد11725232041015010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعراك محمد عباس الهدى نور11726232042271727

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيحمزه جواد حسين مروه11727232042107078

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيصكبان محمد اسماعيل امير11728232041251041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنات العدوية رابعة ثانويةاحيائيهللا عبد نجم كريم زينب11729232042157042

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيابراهيم خليل ستار محمد11730232041251394

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيحنتوش زهير بهاء احمد11731232041009003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةاحيائيعبيس كاظم جواد محمد11732232041199019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين الباقر ثانويةاحيائيشاكر طالب علي محمد11733232041046040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات االهلية حواء ثانويةاحيائيالحسين عبد تركي حميد جلنار11734232042153040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعوض عدول صباح سلوان11735232041251202

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيياقوت شنشول حرجان مؤمل11736252041205166

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات الرباب ثانويةاحيائيهاتف رحمن فاضل غدير11737232042147061

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعطيه كاظم جواد علي11738232041251266

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات الغدير ثانويةاحيائيابراهيم محمد جاسم نور11739232042131081

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0المختلطة القاهرة ثانويةاحيائيعباس خضير بايش علي11740232041178023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيمجيد حميد محمد عباس11741232041002136

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين الطبري اعداديةاحيائيماضي اليمه عبد خالد مهيمن11742232041061069

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيهللا عبد نجم سالم فاطمه11743232042114103

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين االهلية الوطنية الوحدة ثانويةاحيائيحميد موسى ثامر سجاد11744232041280013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةاحيائيرشيد حسين ميثم الهدى نور11745232042150010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيحتروش مرزه كريم محمد11746232041001074

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيهادي شاكر صباح حسين11747232041003027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيمحمود احمد ايهاب علي11748232041067069

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيزغير محي مؤيد ايوب11749232041256021
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيفاضل طالب مشتاق غدير11750272042063148

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمهدي جعفر مهدي هبه11751232042087347

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيخضير طالب موفق احمد11752232041007012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةاحيائيمزهر االمير عبد قاسم براء11753232042123018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيعبيس جوير حمزه احمد11754232041060004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات المناذرة اعداديةاحيائيعلي عبد محي حردان فاطمه11755232042078094

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائينايف كاظم هاني حسين11756232041251137

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيكنوش حبيب علي حسن11757232041003020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0المختلطة الفقار ذو ثانويةاحيائيشالوك حسون ابراهيم سارة11758232042210006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيحسين ناصر مؤيد مصطفى11759232041251478

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيشاكر حسين زيد احمد11760232041020022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات اآلمال ثانويةاحيائيكاظم جواد علي روان11761232042118022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الفرزدق اعداديةاحيائيحسن صاحب علي مسلم11762232041050027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيحمزه كاظم العال عبد منتظر11763232041020394

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيحسن شاهين عقيل زهراء11764272042059056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيدوهان حافظ هادي سجاد11765232041006067

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيالساده عبد علي عقيل نور11766232042109169

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعبيد عبيس علي رقيه11767232042088157

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية االصالح ثانويةاحيائيخزعل نوري المهدي عبد صالح11768222041318015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0المختلطة االخوة ثانويةاحيائيخضير ياسر عامر مؤمل11769232041212013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0المختلطة الصادق ثانويةاحيائيهادي صالح الكاظم عبد حسين11770232041172007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيخليف عطوان الجليل عبد علي11771232041251304

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيمهدي صالح مهدي بنين11772232042096020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيحسين سلمان منعم ايات11773232042086023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيمحمد علي حسين زينه11774232042088279

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المسائية الكفل ثانويةاحيائيكاظم جواد رياض سجاد11775232041250030

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات التراث ثانويةاحيائيمحيسن حسين عدي طيبة11776232042148041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0المختلطة االقتدار اعداديةاحيائيكاظم هادي مثنى شهد11777232042164035

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهاحيائيخليل اسماعيل فراس يوسف11778232041036012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيمحمود هادي الكريم عبد زينب11779232042121063

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيشبيب حبيب علي محمد11780232041002241
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيحسن كاظم علي مرتضى11781232041067115

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيعسر مالك عالء عباس11782232041252120

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيمهدي جواد علي سجاد11783242041203141

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيمطر حمزه ثامر آيات11784232042077010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين االهلية المعرفة صفوة ثانويةاحيائيعلي صبري عباس مرتضى11785232041286025

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين الفيحاء اعداديةاحيائيعبود نجم سهيل منتظر11786232041005146

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعاجل ناهي سعود حسين11787232041251111

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات المناذرة اعداديةاحيائيحمزه رحيم زمن بنين11788232042078019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيصبيح مطشر علي جعفر محمد11789232041251380

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةاحيائيمصحب عويد بدر فاطمه11790232042304166

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةاحيائيمهيدي عبادي فرحان مرتضى11791232041205024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيمحمد عباس احمد مصطفى11792232041042180

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيخضير الرضا عبد علي هاجر11793272042161097

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين الثقلين اعداديةاحيائيمحيسن بعيوي عباس هللا عبد11794242041030011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية األهلية المسلة ثانويةاحيائيالجبار عبد حمزة حيدر ازهر11795232041258003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيهادي عبد نجم فاطمه11796232042271622

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين االهلية االزدهار ثانويةاحيائيسدخان شياع كريم محمد11797232041289043

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0المختلطة النخيل ثانويةاحيائيشهيد شذر حيدر احمد11798232041211002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0المختلطة االقتدار اعداديةاحيائيحسين جبر عدنان عماد11799232041164041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيجواد حمزه هاني سحر11800232042098131

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيحداوي عبد عادل زينب11801232042096065

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات البنين ام اعداديةاحيائيحمزه كاظم الرزاق عبد تبارك11802232042091031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0الخارجيوناحيائيكاظم هاشم وائل حسين11803232041400055

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيعلي عبد مهدي سليم حيدر11804232041002078

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات كوثى ثانويةاحيائيكاظم مانع عامر عذراء11805232042305106

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعليوي شافي احمد زيد11806232041251169

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0المختلطة الدوحة ثانويةاحيائيحميد رزاق راهي سميه11807232042176005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيعبد صبار غازي وسن11808232042089142

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات االهلية المستنصرية ثانويةاحيائيعبيس خضير الحليم عبد رغده11809232042138006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المجد ثانويةاحيائيعبد مطرود حسين مقتدى11810272041012014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات المحاويل اعداديةاحيائيفرهود حسين رضا فاطمه11811232042115140
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيكاظم طراد حيدر امير11812232041257028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيهيجل حسن حميد علي11813232041252152

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المجد ثانويةاحيائيجاسم فليح قاسم محمد11814272041012013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين البيان اعداديةاحيائيمعارج تركي جبار حسن11815232041014027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات الخلود ثانويةاحيائيكاظم جساب عالوي رضاء11816232042137023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيمراد موسى باسم علي11817232041252143

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيحميد مصطفى محمد رانيه11818232042124038

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيسلمان مالك اركان رشا11819232042080046

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيعبيس عبيد عادل هاجر11820232042098205

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبيس حسوني حيدر امير11821232041251044

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيزويد احميد عدنان نبأ11822232042271698

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيعلوان ساهي حمزه وسام11823232041060149

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيجبر فنطل حسن دنيا11824232042107041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيشنيور عيسى فليح امير11825232041060015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيكاظم علي مهدي زهراء11826232042124064

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0المختلطة الطف ثانويةاحيائيعبيد حيدر نعمه بلقيس11827232042177009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0المختلطة المرتضى ثانويةاحيائيعبيس خليل علي طيف11828232042185027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات الجنائن ثانويةاحيائينعمه كاظم حسين نعمات11829232042102079

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيحمود عوده اكرم عادل11830232041008084

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية الرواد ثانويةاحيائينحار حسن صالح غيث11831232041255085

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيعمران علي قسام عباس11832232041019078

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمنصور عبيد علي زينب11833232042271383

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعون هادي علي تغريد11834232042271154

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيسلمان عبادي ضياء حسنين11835232041071017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الشوملي اعداديةاحيائيعبد حمزه علي سجاد11836232041054067

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيحسين حميد ماجد علي11837232041256101

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيجلوب شهيد عباس حيدر11838232041007060

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيعبود حسين رعد زينب11839232042099023

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيمحمد طاهر موفق كرار11840212041002118

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات الحلة ثانويةاحيائيابراهيم علي محمد عقيل نور11841232042100070

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات االهلية المعرفة ثانويةاحيائيمطر خضر علي زينب11842222042135126
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات الفضائل ثانويةاحيائيعلي عبد سامي نوفل اسراء11843232042112002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين القاسم اعداديةاحيائيعبد جاسم حامد عباس11844232041006076

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيمحمد عباس محمد حسن11845232041019034

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيشارع ذعار عصام والء11846102042221136

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيعلي محمد نوري حسن محمد غيث11847272041154128

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيلفته حنتوش جبر حسين11848232041257052

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيعبيد نجم وسام ياقوت11849232042103102

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين السماوة اعداديةاحيائيكاظم محمد جاسم صهيب11850292041003122

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين السكيت ابن اعداديةاحيائيعلي الحسن عبد حسين علي11851232041040022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيحسين عبد الكريم عبد منتظر11852232041253143

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيجاسم حسين مكي حسن11853232041017026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيغافل هربود حامد مصطفى11854232041253129

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيحمود جاسم فالح تبارك11855232042121032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيجيثوم مزيهر االمير عبد عباس11856232041003037

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيسلمان غالي زاهر تقي11857232041252030

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيمطلك عباس اسماعيل احمد11858232041251008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيحمد غالي حسين علي11859232041001056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيمحيسن حسن كاظم وسام11860232041257241

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيحمزه حسين صالح العابدين زين11861232041251177

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيكاظم صالح حيدر احمد11862232041257009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيلفته جاسم حسون علي11863272041001189

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيمثور حسين عادي آمال11864232042077007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0الخارجيوناحيائيناصر علي خضر محمد11865232041400139

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات النجوم ثانويةاحيائيطشار عطيه حمزه تبارك11866232042130015

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيحمود عون عبد عماد علي11867232041257162

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0المختلطة االقتدار اعداديةاحيائيجاسم مجبل مراد عبير11868232042164039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0المختلطة زيدون ابن ثانويةاحيائيآغا باش عبيد ثامر احمد11869232041193002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0الخارجيوناحيائيمهدي ابراهيم خليل حسين11870142041400026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات كوثى ثانويةاحيائيجاسم حسن فالح سرى11871232042305093

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيحمزة كريدي كامل ايمن11872232041052009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيعويد يحيى راسم الهدى نور11873232042109163
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الجزائر اعداديةاحيائيشهد كاظم كامل محمد11874232041043056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المجد ثانويةاحيائيعبود كاظم علي كاظم11875232041025041

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين االهلية دجلة اعداديةاحيائيجاسم محسن صباح مهند11876262041050047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيحسين الكريم عبد زيدان مصطفى11877232041019172

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0المختلطة النخيل ثانويةاحيائيحسن جليل حيدر جعفر11878232041211009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحمد رضا محمد فرح11879232042271624

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات النساء سيدة ثانويةاحيائيشبيب مهدي صالح سماح11880272042147045

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيصبر موسى حسن علي11881231941251200

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيلوتي غذام رعد قاسم11882232041252199

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيخلف زيد عبد محمد حيدر11883232041252082

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيراضي رزاق وهاب ايهاب11884232041253014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات االهلية الوطنية الوحدة ثانويةاحيائيحسين جعفر علي عبد شكران11885232042156005

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0المختلطة الطف ثانويةاحيائيعبيد حيدر علي حسين11886232041177009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيزباله كريم ناجح عباس11887232041251237

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيكاظم عناد علي مهدي11888232041017169

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0الخارجياتاحيائيعلوان عبدعلي ستار اثمار11889232042401001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيمحمود رزاق احمد صفا11890232042124085

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيحمد محمد طعمه حسن11891232041071014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيعليوي حمزه حميد محمد11892232041256123

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيفالح كاظم هللا عبد محمد11893252041200123

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةاحيائيالزهره عبد ناجي االمير عبد محمد11894272041045076

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين السدة اعداديةاحيائيعلي محسن احمد حيدر11895232041016020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيشهيد خليل ابراهيم زينب11896232042124066

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0الخارجيوناحيائيكاظم برتو هاتف حسين11897232041400053

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعلي تايه علي حيدر11898232041251156

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيحمزه الستار عبد عالء اماني11899232042086012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيكاظم سالم اباذر رسول11900232041252087

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيكاظم هادي ميثم فرح11901272042089115

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيالكاظم عبد حسن رعد جعفر11902272041046013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات الزرقاء اعداديةاحيائياسماعيل شريف كاظم سرى11903232042108062

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيمظلوم عبد جبار هللا عبد11904232041252130
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسن طوسي علي ضحى11905232042271512

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبيد عبيس داخل مرتضى11906232041251440

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسون الحمزة عبد ضياء بنين11907232042271117

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيعبود دخيل خالد مصطفى11908232041067119

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيمردان محسن ظاهر حسين11909232041071021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0الخارجيوناحيائيعبيس محيسن الحسين عبد حيدر11910262041400021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0الخارجيوناحيائيعلي عمران هللا عبد علي11911232041400101

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيكاظم عبيد هادي تكتم11912232042089026

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيالكاظم عبد جواد سعدي احمد11913232041012008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيهاني الهادي عبد كاظم الجواد محمد11914232041252223

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0المختلطة بالدي ثانويةاحيائيسرحان نويلي عباس زيد11915232041207009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيهدوان ابراهيم محمد مصطفى11916232041012147

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنات الكفاح ثانويةاحيائيكشوش عيدان احسان ايمان11917232042113009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيحميد جفات مزاحم علي11918232041251326

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبود حمزه جابر احمد11919232041251009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين الجزائر اعداديةاحيائيعبيد علي كريم زيد11920232041043018

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيموسى عباس رزاق احمد11921252041044019

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيثامر حسن خضير امنة11922232042271050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنين االهلية العراق ثانويةاحيائيعباس مجيد حميد محمد11923232041062008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0للبنات طليطلة اعداديةاحيائيالرضا عبد محسن عمران غفران11924232042092185

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنين الكفل اعداديةتطبيقيحسين حمزه سالم محمد11925232051032021

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0الخارجيونتطبيقيغدر بالسم فاضل فؤاد11926222051400064

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيحسين يوسف الحمزه عبد حسن محمد11927232051251292

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات دجلة اعداديةتطبيقيفضاله عبيد حمزه نرجس11928232052107040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيعبود الحسين عبد نصر يوسف11929232051251383

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةتطبيقيعبيد جليل ثامر سرى11930232052142028

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات الثورة اعداديةتطبيقيحسن كاظم علي بنين11931232052086008

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0المختلطة النهروان ثانويةتطبيقيكاهي جبار قاسم وسن11932231952181004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيشاكر فاضل علي نور11933232052271244

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات الباقر ثانويةتطبيقيحسوني احمد بهاء شهد11934232052105014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيبادي صبري صباح محمد11935292051004132
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيهالل عبيد فاضل لواء11936232051251274

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين سينا ابن ثانويةتطبيقيعكال الحسين عبد علي حسين11937232051029009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المسائية الفهود ثانويةتطبيقيعبود الساده عبد سلمان محمد11938222051308053

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات التراث ثانويةتطبيقيحسون زيد عبد محمد فاطمة11939232052148027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات الشموس اعداديةتطبيقيحسن المحسن عبد شاكر زينب11940232052101013

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين بغداد اسد اعداديةتطبيقيوناس عبد هاتف حسين11941142051048024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين المدحتية اعداديةتطبيقيجاسم جوده فراس يوسف11942232051017078

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0الخارجيونتطبيقيعريبي الرضا عبد محمد مصطفى11943162051400329

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيدبي صدام حسين عالء11944232051257082

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيشهد دشر عباس علي11945162051353111

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات المسائية التأميم ثانويةتطبيقيقاسم مهاوي علي زينب11946282052190069

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةتطبيقيسايب جبر محمد جاسم11947232051253007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيحسن محمد علي حسين11948272051002050

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الحلة اعداديةتطبيقيالرضا عبد محمد بشار محمد11949232051020070

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهتطبيقيجبر زيد عبد سالم أمير11950232051036001

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيعبود كاسب مسلم عقيل11951272051153100

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الثورة اعداديةتطبيقيحمود حسين احمد الهدى نور11952232052086054

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيحمزه كاظم نزار عباس11953231951003038

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين الجامعة ثانويةتطبيقيسالم كاظم مشعان محمد11954232051067064

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيهندي عبيد العظيم عبد ساجده11955232052124032

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0الخارجيونتطبيقيجاسم بريهي فالح محمد11956232051400071

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين االهلية المدى ثانويةتطبيقيكوش عبدربه حافظ حيدر11957162051135016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين الجديد العراق اعداديةتطبيقيعمران حمد حمزة علي11958232051052020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيعاجل كاطع كامل حسين11959222051307236

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةتطبيقيشنين كريم عايد رقية11960232052205006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنين المحاويل اعداديةتطبيقيناصر كريم احمد علي11961231951008044

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات الباقر ثانويةتطبيقيمحمد حسين مثنى بنين11962232052105006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيقاسم كاظم سعد بنين11963232052271049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين الباقر ثانويةتطبيقيعلي حسين علي محمد11964232051046037

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين السدة اعداديةتطبيقيجاسم نصيف لطيف ابراهيم11965232051016002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات المناذرة اعداديةتطبيقيعلي عبد كاظم حسن زينب11966232052078018

567 من 386صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيسهر محمد نعمان احمد11967162051365017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0المختلطة الغزالي ثانويةتطبيقيعكروك هادي صالح ختام11968231952186002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين الكفل اعداديةتطبيقيمجدس نايف سامي همام11969232051032027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين الجهاد اعداديةتطبيقيعطيه تركي عادل علي11970232051004027

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المؤاخاة اعداديةتطبيقيحبيب ظاهر عباس مصطفى11971272051037040

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةتطبيقيفليح فاضل زيد زهراء11972232052142020

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات رفح اعداديةتطبيقيمرزوق عبود مهدي فاطمه11973162052219035

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين الهاشمية اعداديةتطبيقيمحيسن قحطان اياد حيدر11974232051019017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين االهلية المواهب ثانويةتطبيقيسالم بدر حسن علي11975232051064002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيالحسين عبد محمد سلمان معتز11976271951002171

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيمشكور حاتم الرزاق عبد مرتضى11977162051352260

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيحسين مهدي صالح محمد11978162051084217

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات الثورة اعداديةتطبيقيالحسن عبد عباس هللا عبد فاطمه11979232052086047

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0الشيعي الوقف-  للبنين تراب ابي ثانويهتطبيقيجبر زيد عبد سالم سجاد11980232051036014

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الجامعة ثانويةتطبيقياالخوة عبد علي محمد حيدر علي11981232051067038

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين صنعاء اعداديةتطبيقيشيحان جميل الرحمن عبد طه11982232051011011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيحسن جاسم حيدر علي11983232051251204

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيذياب ماضي عيسى مهند11984232051252137

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةتطبيقيجاسم نصيف حيدر سجاد11985232051257063

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة395.0للبنات المناذرة اعداديةتطبيقيسعد لوتي حيدر حوراء11986231952078031

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيجبر كاظم حسام أمين11987232051007002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيجعفر عبد حيدر كرار11988232051251263

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين الدستور ثانويةتطبيقيغزوان مهدي علي حسين11989232051018012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0الخارجيونتطبيقيمزعزل علي طالب الحمزه11990222051400012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0الخارجيونتطبيقيعبد علي حبيب مصطفى11991232051400077

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيكاظم حسوني احمد حسنين11992272051153039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقياحمد شهيب عماد محمد11993162051365195

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0المختلطة الجماهير اعداديةتطبيقيالمهدي عبد فالح نصير رقية11994232052183006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين الحلة اعداديةتطبيقيموسى حسين سليم رضا11995232051020029

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيحسين حسن ماجد محمد11996272051154227

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنين االهلية االجيال مستقبل ثانويةتطبيقيعمران تركي سالم علي11997231951282019
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المركزية النجف اعداديةتطبيقيحساني هادي مكي اكبر علي11998252051001055

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيكاظم الواحد عبد ثائر سجاد11999232051251138

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيحميد حكيم فراس الرضا علي12000282051012056

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيعواد علوان فاضل محمد12001232051251314

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيثامر شعيوط قاسم احمد12002272051013007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيعطيه هللا عبد عالء حسين12003162051353049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيعليوي حسون غزوان علي محمد12004272051002142

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيداود عيدان علي حسين12005222051009016

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات رفح اعداديةتطبيقيطه هللا عبد يوسف كوثر12006162052219037

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةتطبيقيكاظم جواد رضا جيهان12007232052142010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقيحسن ناعم عباس سامي12008222051306045

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين الهندية اعداديةتطبيقيكاظم صاحب عالء هللا عبد12009272051010049

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيشمخي علي احمد مصطفى12010282051151746

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيعلي كاظم جواد مرتضى12011232051251324

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المدحتية اعداديةتطبيقيحمدان عبد نجم احمد12012232051017003

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةتطبيقيمرزه كاظم غني زينب12013232052140009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات الكفاح ثانويةتطبيقيدحام الحسين عبد محمد دنيا12014232052113012

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةتطبيقينهابه غازي فاضل بان12015232052142007

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيهاشم عبيس حسين خديجة12016232052271072

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيهاشم محمد سالم غيث12017232051251245

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيعبيد هاتف عادل علي12018232051044024

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الباقر ثانويةتطبيقيكاظم العالي عبد مصعب العالي عبد12019232051046022

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةتطبيقيصبر سلمان مهدي ايات12020232052205002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةتطبيقيعيدان جبار ثامر حسين12021162051096011

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيسلمان خرباش منعم علي12022162051354066

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيكاظم جواد ميثاق الدين سيف12023272051151059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةتطبيقيعلوان سعيد احمد زهراء12024232052143006

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيمعيجل حسين غني محمد12025222051307175

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين االنصاري جابر اعداديةتطبيقيعبود حميد محمود مصطفى12026272051002166

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيحسن محمد عباس علي محمد12027232051251311

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنين الهاشمية اعداديةتطبيقيجواد حمزه محمد امير12028231951019008
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بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقييوسف مجيد اسعد يقين12029162052280059

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الكفل اعداديةتطبيقيحسين حمزه تركي امير12030232051032002

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المدحتية اعداديةتطبيقيعبيد لفته كريم يعلي12031232051017076

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين االنبياء مهد اعداديةتطبيقيكريم الرضا عبد صباح انور12032222051068010

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0الخارجيونتطبيقيعبيس خضير سالم امير12033272051400009

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيخضير نعيمه عاصي محمد12034292051156204

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيجبار حمزه محمد سيف12035272051153077

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيفزع فالح مؤيد محمد12036162051358199

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقيسامي حسين محمد علي12037252051157066

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين الدستور ثانويةتطبيقيحمود علي عبد عقيل العابدين زين12038232051018017

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0المختلطة االقتدار اعداديةتطبيقيسريسح شناوة غسان امير12039232051164004

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيشاهين وشيح شاكر محمد12040222051302099

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيعليوي حسين عباس حيدر12041252051153039

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0الخارجيونتطبيقيداهي رسن فرحان منتظر12042232051400082

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيتركي كاظم احمد حسين12043232051251066

بابل/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيحسين الكاظم عبد عبد شاكر12044232051252068

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيخضير علي احمد ايات12045232042271061

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين الصمود ثانويةاحيائيفضل جخيور فاضل مصطفى12046222041008035

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيحسن الكاظم عبد قاسم زهراء12047232042111059

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيالزهره عبد الواحد عبد كريم موج12048272042059133

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيالكريم عبد راضي محمد ابراهيم12049232041008005

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيعبود سوادي محسن زهراء12050232042111060

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيحسن فضل حسين علي12051232041253082

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين األهلية بغداد ثانويةاحيائيعسكر فارس حامد هللا عبد12052112041030014

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيعمران حمد شهاب مهند12053232041253145

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين االهلية المستقبل اعداديةاحيائيعمران علي قاسم الرزاق عبد12054232041284004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الرواد ثانويةاحيائيلفته حمزه شهاب حسين12055232041255026

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيعباس خضير عامر فاطمه12056232042111104

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيعليوي الحسين عبد بشار عباس12057232041256062

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات جواد مصطفى ثانويةاحيائياحمد طارش اسعد زهراء12058232042128043

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيمعين مرزوك حليم علي12059232041052042
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المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيمحمد داود حمزه مصطفى12060232041253131

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيعيدان كاظم علي محمد ايات12061232042271074

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين االهلية الهدى ثانويةاحيائيالنبي عبد محمد جاسم احمد12062222041014029

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0للبنات االهلية بابل نخب ثانويةاحيائيجليل سعيد مازن صفا12063232042141029

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0للبنين بيروت ثانويةاحيائيمراح ردام خالد وائل12064232041022039

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنين كوثا اعداديةاحيائياعنيز غازي نهاد مصطفى12065232041051173

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنين سومر اعداديةاحيائيحسن شالل فليح ليث12066242041009121

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0الخارجيوناحيائيمحيسن صالح كريم زيد12067232041400066

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0المختلطة جواد مصطفى ثانويةاحيائيحمزه عوده علي دالل12068112042164002

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنين الجهاد اعداديةاحيائيحسين مهدي عباس مهدي12069232041004052

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنات الغساسنة اعداديةاحيائيمالك عامر ايار زمزم12070232042077052

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسيب اعداديةتطبيقيشنيار محمد غالب الفقار ذو12071232051009013

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0الخارجيونتطبيقيحمزه الحسن عبد عباس كرار12072232051400062

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيهللا عبد عون عبد علي احمد12073232051252009

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المسيب اعداديةتطبيقيعلي عمران عادل علي12074232051009025

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة400.0للبنات الوركاء ثانويةتطبيقيبرغوث هادي صالح ايات12075231952079002

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة399.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيعباس محمد غالب محمد12076111951049098

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيكاظم عباس محمد علي12077232051255085

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0الخارجيونتطبيقيحديد حسن رياض مصطفى12078112051400069

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات االهلية الكافي ثانويةتطبيقيجبار حاضر الكاظم عبد مريم12079162052279004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيصافي موسى محسن محمد12080272051150176

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيكاظم هاشم كميل بشرى12081232052271046

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيموسى محسن لطيف احمد12082272051007004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقينفاوه محيسن طالب يقين12083222052103061

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيفزيع علي حسن سجاد12084162051034057

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0المختلطة الفجر اعداديةتطبيقيلفته عبدعلي فاضل عزيز12085231951173024

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات الربيع اعداديةتطبيقيالحمزه عبد موحان كريم انوار12086232052098007

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المدحتية اعداديةتطبيقيعبادي يوسف احمد يوسف12087232051017077

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين الجديد العراق اعداديةتطبيقيسعيد محمد جاسم رياض علي12088232051052021

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين البيان اعداديةتطبيقيحمزه حسن ابراهيم علي12089232051014018

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيراهي علي سالم داود12090272051154077
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المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيحسن فليح احمد حسن12091232051251048

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيخلف علي عبد كريم منتظر12092232051251369

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات الحوراء ثانويةتطبيقيجابر هادي فاضل فاطمه12093232052103019

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقيرياح بلعوط شدهان أسماء12094242052115002

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيزيدان حسون حسين علي12095272051153107

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين الدستور ثانويةتطبيقيمحمد باوه خان ياسين مصطفى12096232051018046

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين االهلية السياب ثانويةتطبيقيبريبش بغيلي هادي محمد12097162051073024

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيمحمد عبد هاني امير12098272051150026

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات دخيل الصاحب عبد الشهيد ثانويةتطبيقيهيجل مردان رعد شهد12099232052140011

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات الرفعة ثانويةتطبيقيدحام ياس حسين زهراء12100232052081012

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات الشموس اعداديةتطبيقيعمران علي عبد حازم شهد12101232052101018

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين البيان اعداديةتطبيقيهاشم عبيد عباس منتظر12102232051014038

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنات عائشة اعداديةتطبيقيسلمان الحسين عبد الرحمن عبد نرجس12103142052074044

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنين النعمانية اعداديةتطبيقيعامر هويدي صالح سجاد12104262051009016

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيفرعون دعير انفاوه هنادي12105162052192036

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةتطبيقيمحمد هللا عبد سليم ياسمين12106272052072068

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين المسائية النيل ثانويةتطبيقيسلمان داود حسين سجاد12107112051206009

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةتطبيقيلفته عوام قحطان احمد12108232051254003

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين المسائية المسيب ثانويةتطبيقيمحمد مخيف سامي احمد12109232051256004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيحسن الصاحب عبد محمد علي12110112051049091

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةتطبيقيلفته فاضل حسين علي12111151951005071

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنات المسائية السماوة ثانويةتطبيقيمنشد جابر عوض مالك12112292052160038

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين االهلية الكفاءات ثانويةتطبيقيالحسين عبد الزهرة عبد محسن علي12113132051054014

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيمكطوف الحسن عبد االمير عبد زيد12114222051004020

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0الخارجيونتطبيقيمحسن شاكر عبدالحسن احمد12115252051400006

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيحسين ناجي محمد غفران12116252052170148

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيعلي جاسم حسن جاسم12117232051251043

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةتطبيقيحمزه حميد جالل مصطفى12118122051206098

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0الخارجيونتطبيقيموازي عباس خضير حسين12119112051400021

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقينجم احمد هشام عثمان12120102051020137

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين الفرسان اعداديةتطبيقيمحمد ناصر جمال حسن12121162051009004
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المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيزغير عليوي تحسين مهدي محمد12122272051151126

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةتطبيقيسلطان حاكم علي سارة12123162052381080

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين محفوظ حسين اعداديةتطبيقيزعالن عباس حسن محمد مصطفى12124272051027064

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين الطيار جعفر اعداديةتطبيقيخشان سليمان جمال سليمان12125192051054004

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين المركزية النجف اعداديةتطبيقيمؤمن الحسين عبد فارس محمد12126252051001092

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنات زبيدة ثانويةتطبيقيسباهي كاطع حمزه فاتن12127112052108041

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0الخارجيونتطبيقيحمزه اليمه عبد حيدر سجاد12128232051400033

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيحسون رحيم علي ايناس12129232052271038

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0للبنين االهلية التفوق شمس ثانويةتطبيقيهادي فاضل عباس همام12130112051187008

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0الخارجيونتطبيقيمول كامل جبار حسين12131232051400020

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيعلي حسن محمد احمد12132112051025006

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين المسائية الطف ثانويةتطبيقيرميح جبر سلمان سجاد12133132051257038

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيرواش داخل مطر احمد12134272051154016

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0كردية دراسة للبنين  محمد قازي اعداديةتطبيقيهللا عبد الكريم عبد سمير علي12135202051312061

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنين فلسطين اعداديةتطبيقيحسون مدلول سمير فالح12136242051013047

المسيب/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةتطبيقيعالوي حسين الزهره عبد حسين12137222051069018

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيسلطان الحسين عبد سعد صادق محمد12138252041150328

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيمحمد رسول ميثم حوراء12139252042059283

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيعبود خالد مظاهر محمد12140252041150363

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيغازي خضير عصام مريم12141252042087081

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيحسين عبد مهدي امير12142252041150045

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيساجت عباس ربيع مصطفى12143242041076119

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين الوحدة اعداديةاحيائيجرد فاضل حيدر سجاد12144252041005037

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيخلف كاظم صادق تبارك12145252042070045

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0الخارجياتاحيائيناجي مصطفى مهدي تقى12146252042401037

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيتركي طالب الستار عبد محمد12147252041207103

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيكاظم عليوي الجبار عبد مؤمل12148252041157108

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةاحيائيعباس الساده عبد ابازيد حسنين12149252041122035

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيرزوقي عباس عماد زهراء12150252042070092

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةاحيائيعطيه فخري صادق زهراء12151252042089060

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيسالم علي باسم ميثم12152252041207124
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الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيسعدون الرضا عبد محمد غيث12153252041012148

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين االهلية االندلس  ثانويةاحيائيصيهود حسن صالح حسن12154252041049002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيمحمد مجيد سلمان سجاد12155252041157058

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين االهلية النصر جرف ثانويةاحيائيكاظم جبار ابراهيم حسين12156222041382006

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيكاظم جواد محمد علي ابراهيم12157252041044012

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيكريم صالح عادل محمد12158252041151163

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات االهلية االمتياز ثانويةاحيائيحنه ابو سلمان عامر بركات12159252042197002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيمحمد كامل كريم علي12160252041157096

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيرحيم محمد صفاء ياسمين12161272042089153

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين االهلية المعرفة نور ثانويةاحيائيجاسم عبدهللا علي حسين12162252041208009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات بغداد اعداديةاحيائياسماعيل عباس حسن رنين12163272042079041

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيحسون علي عباس اسراء12164252042056021

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجازع خضر منعثر بتول12165252042170083

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائينعمه شاكر محمد رضا12166252041044158

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيشريف كاظم محمد نرجس12167252042086148

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيمحمد جاسم مؤيد بنين12168252042059184

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات االهلية االبداع ثانويةاحيائيرحيمه علي سالم ضحى12169242042147006

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيبريسم ياسر عبد حمزة وفاء12170252042193172

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات الصدر امنة اعداديهاحيائيناجي حسن فالح زهراء12171252042082025

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيجاسم خضير فارس سمر12172252042084463

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين االهلية السالم رواد ثانويةاحيائيحمادي عبد عباس فاضل عباس12173252041213002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيعاجل مغير راهي زينب12174252042070108

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية الهيثم ابن ثانويةاحيائيحسين حداوي حسن مثنى12175242041215008

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيصكر شنين حيدر صادق12176252041216010

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائياسماعيل كاشي المحسن عبد االمير عبد12177292041002087

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكطيف مالح منصور سحر12178252042059536

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيخضير حسوني محمد علي12179252041007251

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيالحسين عبد صاحب صالح مريم12180252042053108

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةاحيائيحسين جابر المطلب عبد عذراء12181252042085016

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعلي كاظم سعد فاطمه12182252042059654

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيسرحان حاجم كريم سجاد12183242041017032
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الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيشناوه مراد علي زهراء12184252042084358

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكاظم حسين نهاد هاجر12185252042059870

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات االهلية العذراء مريم اعداديةاحيائيعباس هاتف عقيل بنين12186242042142007

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيجابر خزعل حسين علي12187252041009166

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيحسن هادي عباس سبأ12188252042170401

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةاحيائيجواد خضير ياس ايه12189182042375005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيكاظم سامي سالم علي12190252041209029

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين ميسان اعداديةاحيائيعبدون خضير النبي عبد ذر ابا12191252041011001

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيصاحب محمد علي حسين12192252041031188

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمهدي الزهره عبد كرار محمود12193252041031692

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعلوان ياسر حسنين فهد12194252041205157

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيعلي عبد حربي فؤاد مصطفى12195252041009290

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيعبد حميد حسين عباس12196252041157074

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيمحمد حسون حميد محمد12197252041207098

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيشعالن سليم طاهر منتظر12198252041012214

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيحمود طليب كريم ماهر12199222041310166

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيمهدي كاظم االمير عبد مصطفى12200252041001296

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيديوان هادي حسن رضا12201252041151070

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات االهلية (ع)الزهراء دار اعداديةاحيائيمهنا ياسين مهدي ختام12202252042072005

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين ميسان اعداديةاحيائيدرويش جساب حيدر غيث12203252041011060

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيكاظم الحسين عبد فالح تيسير12204252042170143

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيجبر الرضا عبد حيدر مسلم12205252041007385

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيظاهر رسول مناف حسن12206252041150079

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيياقوت مرهون عثمان ناديه12207252042059769

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةاحيائيحمد راشد احمد زينب12208252042086068

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائينجم كامل حيدر ضحى12209252042059583

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيمحمد بالش رائد زهراء12210252042056134

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمردان هادي علي وفاء12211252042170712

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات يافا اعداديةاحيائيعطيه ياسر خضير ايناس12212242042117028

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات االهلية السالم رواد ثانويةاحيائيحسين حسن محمد تبارك12213252042196008

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيزبيدي حسون ناجح منال12214252042084665
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الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجبر مدلول عقيل الهدى نور12215252042170627

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين الجهاد ثانويةاحيائيموله نافل محمد عدنان12216282041032016

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0الخارجيوناحيائيحمادي كاظم سالم عقيل12217252041400068

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيعبد ياسين حسين زمن12218252041007136

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيكنوش حاجي صاحب مسلم12219252051150209

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقياحمد شهاب احمد شهاب12220252051205052

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيحميد محسن عادل ضحى12221252052056048

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيشنان حافظ ثامر مصطفى12222252051044147

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيكاظم جابر اياد امير12223252051153009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المسائية القرنة ثانويةتطبيقيبنيه الحليم عبد كمال علي12224162051354065

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين االهلية االمراء ثانويةتطبيقيسلمان مالك ابراهيم االمير عبد12225162051449022

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات الخالصة اعداديةتطبيقيحسن الرضا عبد رحمه الهدى نور12226162052240049

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيصالح مهدي حكيم الهدى نور12227162052259049

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيالحسين عبد صاحب محمد امين12228252051007018

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةتطبيقيمحسن نوري نجاح زينب12229252052062022

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيهليل دخيل حسن ناطق12230222051009066

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين االهلية القمة ثانويةتطبيقيعلي حسين كريم احمد12231252051200002

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيناصر رحيم علي يحيى12232162051357513

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيكاظم مطلب حسين امير12233252051044009

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيساجت سيد هاشم حسين12234282051151238

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيكريم جعفر موسى علي12235162051352190

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيمحمد جاسم معين الدين نور12236162051363290

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيجسوم جاهل زيد عبد مالك12237252052059125

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةتطبيقيغازي علي عبد صبار زينب12238252052087003

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيحسن فخري كمال علي الطيب12239162051357046

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات الفاو اعداديةتطبيقيغالب حميد حسين سكينة12240162052225016

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المسائية الكرار ثانويةتطبيقيابراهيم رحيم خالد محمد12241252051163034

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيكايم حسين محمد فاطمه12242292052051089

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المركزية النجف اعداديةتطبيقيمدلول كريم صباح علي12243252051001067

الكوفة/التكنلوجي  التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةتطبيقيشبيب صدام جواد محمد ايثار12244162052288002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات االمير اعداديةاحيائيحسين العظيم عبد ماجد يقين12245252042083149

567 من 395صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة389.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيشناوه صبار عباس حمزه12246252041205062

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة381.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيمحمد عبد كريم هللا عبد12247252041007200

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيموسى دواي الستار عبد زهراء12248252042070089

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيدهراب عدوان اياد علي12249252041031377

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةاحيائيمحمد جاسم محمد حسن12250162041394002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيجعفر الرزاق عبد علي محمد12251252041205205

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين المسائية القدس ثانويةاحيائيجاسم جبار علي عمار12252252041152063

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيجواد الوهاب عبد حيدر كرار12253252041001212

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيالحسن عبد الجليل عبد كريم مرتضى12254252041007379

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعلي جبار جالل ضحى12255252042059581

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيفالح محسن صادق محمد زهراء12256252042170317

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيجاسم حمد نعمان زهراء12257242042114137

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات يافا اعداديةاحيائيموسى ثامر هللا خير كوثر12258242042117231

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيجاسم محمد عزيز طيبه12259182042205084

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين التحرير اعداديةاحيائيرجب رضا ضياء منتظر12260252041050048

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين العزة اعداديةاحيائيعبد كامل جابر حيدر12261252041016018

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيعناد دخيل محمد ليلى12262252042075062

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الوحدة اعداديةاحيائيسلمان محمد باسم احمد12263252041005004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين الفرسان ثانويةاحيائيحسوني حسين علي جعفر12264252041003009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيعذافه كاظم علي حسين12265252041014045

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات واسط اعداديةاحيائيعلي محمد جاسم علي فاطمه12266252042066056

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين االهلية االنوار اعداديةاحيائيشناوه طراد باسم محمد12267242041074068

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعباس علي احمد مريم12268252042059723

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيسعيد احمد عامر حسين12269252041009063

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيعباس خضير ستار فاطمه12270252042170534

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيشنافي هللا عبد علوان حميده12271252042084190

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيجبر هللا عبد حمزه ارشد12272252041150022

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين الغراف اعداديةاحيائيرزن ساجت كاظم مرتضى12273222041022042

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0المختلطة الرحمة ينابيع ثانويةاحيائيحسين سعدون باسم طيبه12274252042119029

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيحميدي هادي محمود محمد12275252041012188

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيمحمد جاسم تكليف انمار12276252041150046
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النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيجعفر زيد عبد زهير منتظر12277252041001316

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيجبر رحيم حميد مصطفى12278252041150400

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيالحسن عبد حسن صالح احمد12279252041205005

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيمهدي حسين نجم كوثر12280252042194038

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين الوحدة اعداديةاحيائيحسن جاسم سعد علي12281252041005055

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين غماس اعداديةاحيائيجاسم كاظم محمد جاسم12282242041016013

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيعباس محمد الهادي عبد مصطفى12283252041150405

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةاحيائيعبد راضي ظافر أيليا12284252041018001

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية القدس ثانويةاحيائيعبد عزيز فاضل تقي محمد12285252041152070

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمشكور الحسين عبد حيدر حسين12286252041031160

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيحسن عبيس خضير عباس12287252041014078

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيكريم عباس عقيل ابراهيم12288242041001001

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين الهاشمية اعداديةاحيائيعبد صالح اسعد منتظر12289232041019179

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيجختر جباري هديب حوراء12290252042084211

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0ب للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيمحمد جابر خالد مسره12291252042100383

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائينعمة محي محمد علي محمد12292252041012180

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيوليد جبار ستار هدى12293242042114265

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيموسى عمران امين غسق12294252042170471

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0الخارجياتاحيائيحسن حمزه عمار شهد12295242042401054

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيهللا عبد قنبر علي مصطفى12296252041205242

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكاظم الشهيد عبد فارس بنين12297252042059178

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيياسين يوسف عالوي بتول12298252042059129

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات الحرية شمس اعداديةاحيائيناصر كاظم عماد زينب12299252042094046

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيلطيف محمد شاكر فاطمه12300252042059657

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات االمير اعداديةاحيائيحسون محسن هاشم ختام12301252042083045

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيعبود خدام حسون حوراء12302252042075015

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةاحيائيناصر جليل رزاق امير12303252041157013

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيعلوان هادي علي محمد12304252041008216

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحسن محمد جميل جليل قاسم12305252041001208

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيجابر سامي مظفر سراء12306252042087045

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيعبود مسلم عماد محمد12307252041007344
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النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيعطيه كاظم حازم براق12308252042056049

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيحميد نعمه علي فاطمه12309252042096417

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيامطير الحسين عبد علي ايمن12310252041150049

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين المسائية القدس ثانويةاحيائيعباس كامل حسين انور12311252041152006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيعباس ابراهيم عقيل رقية12312252042096168

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعباس عبد نزار نرجس12313252042059801

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيعلي عبد حميد ماجد ألحسن12314252041007002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيمعتوق السيد عبد عون رقيه12315252042059340

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين االهلية الفرزدق ثانويةاحيائيناجي فاضل حيدر محمد12316252041206014

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0الخارجياتاحيائيغيدان عباس حيدر زهراء12317252042401081

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيالرضا عبد حسن فالح نور12318252042075070

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيراضي مسلم عقيل اسراء12319252042084044

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيباري عبود محمد حنين12320252042059254

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحساني صاحب هادي حسين12321252041001096

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيعزيز صاحب واثق مصطفى12322252041007412

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةاحيائيعبود جابل جميل موسى12323242041167035

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةاحيائيمحمد يونس علي محمد12324252041010154

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيعذبي محمد قاسم محمد12325252051153098

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية العرب ثانويةتطبيقيحسين صالح عذاب احمد12326162051370010

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيابريسم الحسين عبد علي احمد12327162051047010

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين االهلية براثا ثانويةتطبيقياحمد قادر مصطفى علي12328252051205074

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المركزية النجف اعداديةتطبيقيابراهيم يوسف رياض محمد12329252051001089

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيكاظم وطبان اسعد نهاد12330162052230059

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيمجيد جواد سعدون حسين12331252051009023

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0الخارجيونتطبيقيمحمد عبدالصاحب عادل احمد12332252051400004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الوائلي احمد اعداديةتطبيقيحسين كاظم جواد محمد12333162051050045

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين االهلية المسائية الجواهري ثانويةتطبيقيعباس الرسول عبد ميثم مصطفى12334252051162017

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين الشعلة اعداديةتطبيقيراضي رحم عاجل عامر12335241951012035

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيعباس صمد سالم احمد12336162051371006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين الوائلي احمد اعداديةتطبيقيموسى عويد عقيل مسلم12337162051050052

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0الخارجيونتطبيقيحمادي حسن مهدي حسن12338252051400021
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النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيتالي جيثوم عباس حنان12339242052220059

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيسالم حسين صفاء اميره12340162052259007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقيالرضا عبد بدر نزار علي12341162051426043

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0الخارجيونتطبيقيجاسم الحسين عبد علي حسين12342162051400095

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةتطبيقيطاهر علي عبد محمد انوار12343162052293002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين االكرمين اعداديةتطبيقيسلطان ناصر عدنان علي12344162051017062

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيزغير موسى رحمن زيد12345252051007075

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةتطبيقيفرج بدر رعد حسين12346162051369008

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المسائية البدير ثانويةتطبيقينعيم معيوف حسين امير12347242051209005

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المكارم ابو جاسم الشهيد ثانويةتطبيقيوهيب وجر هاني علي12348162051054009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0الخارجيونتطبيقيعبيد محمد شنان محمد12349242051400036

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيحسن حنون عالء سجاد12350222051300058

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين االهلية االندلس ثانويةتطبيقيمالك الخالق عبد ثابت محمد12351162051063037

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةتطبيقيعلي محمد رشاد محمد الصاحب عبد مجتبى12352252051024019

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقياميل غالب زكي امجد12353162051365023

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيرشيد وحودي عباس رقيه12354252052056030

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيمحمد فاضل عادل طارق12355162051371118

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0الخارجيونتطبيقيعلي االمير عبد منذر عزيز12356272051400044

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةتطبيقيعاجل حسين ميثم امير12357252051012007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيعايز زيد عبد اسماعيل حيدر12358252051150072

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيمعتوق الحسين عبد ماجد حيدر12359252051008051

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيمجيد النبي عبد رائد مصطفى12360252051009081

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين االميني العالمة اعداديةتطبيقيالزهره عبد المهدي عبد صدام علي12361222051054021

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةتطبيقيكاظم باسم فراس هبه12362252052096062

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيحسين ناصر حسين علي12363162051049083

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات بردى اعداديةتطبيقيغيالن منشد حنون زهراء12364222052163009

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين االهلية الجوادين نور ثانويةتطبيقيشنيت طالب غالب علي12365162051394028

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةتطبيقيسعيد شريف كاظم علي12366252051012050

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقيمحيسن ابراهيم الزهرة عبد جعفر12367162051426006

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسائية الكرار ثانويةتطبيقيكاظم رزاق خالد سجاد12368252051163018

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيعبود ناصر صالح ضرغام12369162051371117
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النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيحرج محمود عادل سجاد12370162051371106

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيعنتيك كريدي الكاظم عبد هللا عبد12371162051084129

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةتطبيقيمهلهل علي حسين علي12372252051010029

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقينجم قاسم صالح احمد12373162051352016

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيعباس الزهرة عبد حسن محمد12374162051352226

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المعقل اعداديةتطبيقيكريم اسكندر عماد المرتضى12375162051019011

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيمتعب نور عبد عبيس خضير12376252051008053

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيجابر عون محمد علي12377252051153083

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين االهلية االمال ثانويةتطبيقيصيهود عريج نظير حسنين12378162051128024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين االهلية العاصمة ثانويةتطبيقييوسف عمران ماجد احمد12379162051348002

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيعيدان كاظم علوان منال12380252052059127

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيمزعل علوان االمير عبد عباس12381162051053141

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةتطبيقيفرحان نجم حسين محمد12382242051202105

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين  كربالء اعداديةتطبيقيشري ذهب حازم محمد12383222051036100

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيمحمد قاسم يحيى مرتضى12384162051365204

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيجميل نعيم تحسين سيف12385282051151359

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات سبأ اعداديةتطبيقيحسين حميد محسن فاطمة12386162052174023

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات أور اعداديةتطبيقيكاظم زياد حسن الهدى نور12387222052154024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقينجم كاظم عماد اسراء12388252052170007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين الكفاح اعداديةتطبيقيصالح حسن نبيل حسن12389162051002029

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيمجلي حمزه ميثم رغد12390292052051040

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0الخارجيونتطبيقيتومايه عبد عباس احمد12391252051400005

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين المركزية النصر اعداديةتطبيقيعليوي تركي حمودي جاسم12392252051007024

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةتطبيقيمحمد رزاق عباس زهراء12393252052086018

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيعذافة علي ممتاز جعفر12394162051352037

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيصيهود الوهاب عبد سعيد قاسم12395162051352198

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقيمنصور حميد وليد حسن12396162051426014

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيفهد كاظم حسن امير12397162051357051

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين العباس اعداديةتطبيقيخليفة هيال هشام احمد12398162051051012

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيحمود سعدون حسين علي12399292051026113

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيعلي حسين علي بنين12400162052226018
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النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيعبيد طالب عادل عباس12401162051352123

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين اإلسالمية الثورة اعداديةتطبيقيحساني كطيف علي احمد12402242051021001

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين االهلية الروافد ثانويةتطبيقيعوده مليح مهدي علي12403162051444004

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين االهلية حمورابي ثانويةتطبيقيعبد حمودي هادي محمد12404162051071008

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيعبد حسين غازي زهراء12405252052059072

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةتطبيقيجواد داود سالم نور12406272052072062

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقياسدخان حبيب زهير باقر12407112051049026

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيعباس عدنان قحطان هللا عبد12408142051201155

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين المسائية المسيب ثانويةتطبيقيجتان كريم علي اكرم12409232051256007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيمهدي االمام عبد حامد منتظر12410162051357482

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين الجمهورية اعداديةتطبيقيبنيان الزهرة عبد علي محمد12411162051011061

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةتطبيقيعطيه عبد عواد فاطمه12412252052062028

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيعلي يعقوب ضاحي حسين12413162051060044

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيريسان سالم هيثم زينب12414222052103031

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0الخارجيونتطبيقيعبود حمزه مهيب احمد12415272051400007

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيداغر الحسن عبد جبار حيدر12416282051151251

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةتطبيقيجواد داود زيد غسق12417272052072048

النجف/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات القادسية اعداديةتطبيقيحنظل جبر حسن استبرق12418252052111001

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة412.0للبنين جون الشهيد ثانويةاحيائيفرحان خلوهن شعالن عباس12419272041018019

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيعباس الرضا عبد حسين غدير12420272042056303

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين عباس بن هللا عبد اعداديةاحيائيفليح حسين حامد امير12421272041004011

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيعبد سلمان منذر حيدر12422272041046041

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةاحيائيعلي محمد هللا نصر عالء فاطمه12423272042065103

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيعبيد طرخان احسان زهراء12424272042088097

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنات الرفاه ثانويةاحيائيحسن حسين علي فاطمة12425272042080041

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةاحيائيعلي عبد عايد يوسف زينب12426272042065072

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات الخالدات اعداديةاحيائيامعارج مسلم هللا عبد مها12427272042067095

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات االمامة اعداديةاحيائيعباس الكريم عبد نشعت الهدى نور12428272042062106

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات كربالء اعداديةاحيائيابراهيم حسين صادق جنات12429272042056123

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيالرضا عبد عبيد الحمزه عبد زهراء12430272042161044

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيجاسم احمد موفق مختار12431272041002155
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كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المسائية زرارة ثانويةاحيائيحسن عباس الرزاق عبد هللا عبد12432272041152046

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمصحب درويش عدنان مريم12433142042140118

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيعواد مطشر عبود مهند12434272041150138

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيعلي كريم حاتم السجاد علي12435272041002103

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيحسن موسى عمران مريم12436272042160347

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0الخارجياتاحيائيعون عبد موسى عمران زهراء12437272042401076

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةاحيائيعبد عوفي حسين منتظر12438272041151089

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةاحيائيكاظم جواد علي ذرى12439272042072024

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيعلي الحسين عبد خالد هاجر12440272042063212

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية البدير ثانويةاحيائيشرف اسماعيل عبيد حامد12441242041209006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الميثاق ثانويةاحيائيفرهود فليح داود فدك12442222042064027

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين الحسينية اعداديةاحيائيحسين مهدي صباح حيدر12443272041009037

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةاحيائيدهالوي ابراهيم حيدر أالء12444272042095001

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيعبد عوفي حسين حنين12445272042160103

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المسائية زرارة ثانويةاحيائيراضي اسود الغني عبد مصطفى12446272041152095

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيالكريم عبد ناجي رعد كرار12447272041046080

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةاحيائيحساني بالل عباس ضاري12448272041045040

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية زرارة ثانويةاحيائيجاسم العباس عبد خضير كرار12449272041152076

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيحسن علي محمد الحسين عبد االء12450272042160028

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةاحيائيسلمان مهدي شعبان علي12451272041153086

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات غزة اعداديةاحيائيعبود االمير عبد احمد زينب12452272042057097

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات اليرموك اعداديةاحيائيحسن مهدي ثامر هاجر12453272042059151

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةاحيائيعبد حسن صباح سكينه12454272042102057

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات الوزني سالم الشهيد اعدادبةاحيائيسلمان جابر حسام هدى12455272042095160

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيبرع جبار عدنان مؤمل12456222041302064

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية زرارة ثانويةاحيائيعجه عطب قاسم محمد12457272041152088

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيناصر كاظم جواد عذراء12458272042068141

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةاحيائيحربي محمد حسام براق12459272042065023

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين البالغ اعداديةاحيائيمهدي جواد محمد علي12460272041036077

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةاحيائيمذبوب فليح رحيم مرتجى12461272041045081

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات العقيلة اعداديةاحيائيمعتوق الخالق عبد علي زهراء12462272042091073
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كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين الحسينية اعداديةاحيائيسعود عبادي مهدي زهير12463272041009045

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيمحمد عباس فاضل ساره12464272042160244

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيحسين علي سلمان تبارك12465272042068040

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين الثبات اعداديةاحيائيشبيب الساده عبد هللا عبد حسين12466272041024031

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيحسن ناجي كريم حيدر12467232041257080

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيمطلك شياع طالب حنان12468272042052043

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنات االمامة اعداديةاحيائيعبيد حسين علي مها12469272042062100

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنين الوقار ثانويةاحيائيكاظم جواد حسين علي12470272041046068

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيمهدي موسى كريم رسل12471272042055082

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنات االمامة اعداديةاحيائيشغيني حميد جميل زهراء12472272042062038

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيمعكلو عبود سالم علي12473272041150077

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنين البالغ اعداديةاحيائيابراهيم محمد الجبار عبد احمد12474272041036009

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيكريمش عباس حسين امير12475232041251043

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيداود فصوع بندر رقيه12476272042088081

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة302.0للبنات الجنان ثانويةاحيائيحسين الواحد عبد حسين نوره12477242042079028

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة301.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيحسين وحيد الكريم عبد دعاء12478232042271209

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة301.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيراضي حمزة ابراهيم تقى12479242042189017

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة301.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيسلمان خضير سلمان تكتم12480232042271156

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةاحيائيموهان زيد عبد سعيد العزيز عبد12481232041253068

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيجاسم عطية عواد اسعد12482232041252018

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيالرضا عبد هادي الجليل عبد حسين12483252041007093

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0للبنين الحسين االمام اعداديةاحيائيجواد محمد رسول الحسين عبد جعفر12484252041216006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيسبتي كاظم محسن فاطمه12485242042106195

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيعباس مطر حسن رباب12486232042083017

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيعلي كريم طالب ابراهيم12487252041151005

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة300.0الخارجياتاحيائيموسى حنون مقدام فاطمه12488162042401135

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0الخارجيونتطبيقيعلي حسين سالم ضرغام12489272051400037

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيكاظم هللا عبد صالح مصطفى12490182051085041

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةتطبيقيحسين كريم فريد غدير12491272052072047

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيمبارك عباس رزوقي غيث12492162051358162

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0الخارجيونتطبيقيكاظم جبر طالب محمد12493272051400067
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كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0المختلطة اإلسالمية الشريعة ثانويةتطبيقيحمزه الواحد عبد كاظم حمزه12494272051112004

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0الخارجياتتطبيقيكاظم الحسين عبد علي نبأ12495272052401041

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيرضا محمد جعفر محمد ازهر حسين12496272051007013

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيمهلي حسين حميد بتول12497272052058007

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين البالغ اعداديةتطبيقيهللا عبد كاظم محمد امير12498272051036008

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0الخارجيونتطبيقيعباس الكريم عبد عباس الكريم عبد12499162051400176

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الخضراء الواحة اعداديةتطبيقيمهدي فاضل جميل ايات12500272052072006

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين الفتح اعداديةتطبيقيحسين هللا عبد ستار ضرغام12501272051011010

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين الرياحي اعداديةتطبيقيراضي حسين الخضر عبد علي12502272051013089

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين المعقل اعداديةتطبيقيمنخي جلود ناجح علي12503162051019072

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين العباس ثانويةتطبيقيجياد حسين ستار ليث12504272051043010

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات االهلية الريان ثانويةتطبيقيموسى ماجد محسن افنان12505162052297002

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيسالم حسين عالء محمد12506272051151121

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةتطبيقيبيرغ رحيم سعد سجاد12507272051130007

كربالء/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين الحرمين بين ثانويةتطبيقيرسن وحيد صمد عمار12508252051046020

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيمحمد عبد الحسن عبد منتظر12509222041310204

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة366.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيعباس جابر عماد ريام12510242042122051

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات حلب اعداديةاحيائيهللا عبد وناس علي الهدى نور12511242042107168

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحمود االمير عبد لطيف زهراء12512242042220316

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيحسن محمد صفاء علي12513242041062113

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0المختلطة الرواد ثانويةاحيائيهاشم محسن سالم احمد12514242041020001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيحميد مجيد علي ميسم12515242042124175

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيحسين عزاوي فاضل ماجد12516242041027221

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات السنية اعداديةاحيائيمحمد فاهم مسلم زينب12517242042102175

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين الكرامة اعداديةاحيائيعبود نجم احمد مرتضى12518242041004053

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةاحيائيابشيت ارميح علي مصطفى12519242041204134

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةاحيائيجوده علي كريم علي12520242041204101

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات االهلية العلم رحاب ثانويةاحيائيحميد ياسين احمد نور12521242042181009

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات المعلقة الجنائن ثانويةاحيائيكاظم روضان جميل امال12522242042141005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين المسائية السدير ثانويةاحيائيفرحان عيدان كزار أمجد12523242041216003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة408.0للبنات الديوانية اعداديةاحيائيعلي فاخر ميري رسل12524241942103041
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين التآخي اعداديةاحيائيياسين علي حسين امير12525241941029006

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيعبد كاظم مهدي زيد12526252041209021

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات االهلية االميرات ثانويةاحيائيمحمد رحمن هشام زهراء12527242042125004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيصالح محسن عماد آيات12528242042108004

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيظاجر خنجر كريم عذراء12529242042220585

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيمراد ناصر فارس عالء12530241941069034

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين الزيتون اعداديةاحيائيعذاب عبيس سالم مصطفى12531242041036165

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين (ع) طالب ابي بن علي االمام ثانويةاحيائيسعدون محمد رياض احمد12532242041060002

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيحسون كريم سعد حسين12533242041203385

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات النور اعداديةاحيائيحريجه حبيب ماجد فاطمه12534242042095120

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيحبيب صالح الرسول عبد مصطفى12535242041207166

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات االهلية االنوار اعداديةاحيائيمحمد عبد نجم علياء12536242042149079

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة398.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيعالوي كتاب حازم بنين12537241942139026

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيهادي الحسين عبد احمد حسين12538242041203384

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات الجنان ثانويةاحيائيالصاحب عبد يامر حازم براء12539242042079005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين الزيتون اعداديةاحيائيحسن حسن فالح باقر محمد12540242041036135

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيمطير محمد ناجي ابراهيم12541242041003003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات الحوراء اعداديةاحيائيجاسم هاشم عامر زينب12542242042123101

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيعطيه حسن رعد كرار12543241941008102

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات السرور اعداديةاحيائيمغرب حلواص جعفر هدى12544242042085069

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات السرور اعداديةاحيائيعباس الشهيد عبد جمعه ايات12545242042085005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين الثقلين اعداديةاحيائيلفته فاضل جبير ستار12546242041030009

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيعبد جليل حسين تماره12547242042100035

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0المختلطة الحسينية ثانويةاحيائيعبيد حمزه موسى شيرين12548232042187024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةاحيائيحساني محمد كاظم حسين12549242041202043

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيصالح منزل االمير عبد عذراء12550242042096125

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات خولة اعداديةاحيائيطعيمه حمود حسن زينب12551242042116030

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيحسين طاهر سمير زهراء12552242042077022

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات الرباب اعداديةاحيائيالهادي عبد كلف زمن دموع12553242042094036

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةاحيائيحسن شالل كريم علي12554242041007020

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيعويد خزعل عماد حوراء12555242042220204
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيجبار عبد زياد ضحى12556242042092082

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيوزير فرحان جبار اكرم12557242041008008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيبرع عبد شهيد مسلم12558242041003263

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0المختلطة السويلة عادل الشهيد ثانويةاحيائيجالب حلبوص الحمزه عبد آيات12559242042167002

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائينصيف كريم يعقوب علي12560242041203226

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيعبد خيون محمد زهراء12561242042121136

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيحساني محمد نعمه مصطفى12562242041065028

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات االهلية الثقلين اعداديةاحيائيالحسين عبد شاكر محمد االء12563242042136013

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات المؤمنين أمير اعداديةاحيائيصالح كندوح الحسين عبد عفاف12564242042122111

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيمحمد ساير علي حسين12565242041203069

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائياسماعيل حسين صفاء علي12566242041207101

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيحامض مهدي عدنان كرار12567242041203243

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيجبر طه ازهر نور12568242042120268

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيعبود مهدي فالح إبراهيم12569242041207002

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيشاني عبد رحيم منصور12570242041203347

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيحسون ناصر احمد رسل12571242042114097

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيكاظم شناوه فيصل زيد12572242041001101

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيعجه رمضان بسيم عباس12573242041038028

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيحسين حميد عبدان مرتضى12574242041203319

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات فضة ثانويةاحيائيدهش شاكر حسون اسيا12575242042190001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيمرزوق علي عبد حسين علي12576242041003162

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيتايه طالب هللا عبد سجى12577242042092074

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةاحيائيالحسن عبد الرزاق عبد كريم سجاد12578242041204066

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات االهلية الضيافة ثانويةاحيائيعلي حسين بديوي شهد12579242042182003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمظهر شاكر حبيب االء12580242042220053

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيسلمان الحسين عبد مازن ريتاج12581242042120113

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيلهمود عادل عمار علي12582242041002089

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين االهلية الرحمن ثانويةاحيائيجاسم علي احسان حسن12583242041045003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات السنية اعداديةاحيائيطرطير لفته فالح االء12584242042102010

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحسين عوده حمد تبارك12585242042220158

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائينجم حسين عالوي حسين12586242041203068
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0الخارجياتاحيائيكاظم هليل رحيم حوراء12587242042401022

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائينغماش دالي منصور علي12588242041003181

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيكباشي حمزه حسين الهدى نور12589242042220753

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيتوفيق قاسم اياد مريم12590242042121255

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيالكريم عبد كاظم ظاهر زينب12591242042220424

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين الصالحية ثانويةاحيائيعبد حسين رشيد حسن12592242041022005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيعباس هادي عدنان هبه12593242042108142

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0الخارجيوناحيائيحلو شاكر جواد محمد12594242041400090

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0الخارجياتاحيائيشهيد حميد ياسين كوثر12595242042401066

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيعبود مهدي سليم عباس12596242041203159

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنات األهلية المعارف ثانويةاحيائيعبد سعيد جبار نور12597242042082076

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيحسن فرحان حاكم حسين12598242041203058

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةاحيائيهللا عبد محمد كامل حسن12599242041200019

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيكاظم حسن علي حسين12600242041062051

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنات العروبة اعداديةاحيائيكاظم الخضر عبد سالم ضحى12601242042120307

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين المسائية البشير اعداديةاحيائيذنون عيدان الكريم عبد حيدر12602242041207049

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين المسائية االهلية النجاح ثانويةاحيائيهجر قاسم حميد كرار12603222041316008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمطشر محمد جاسم زهراء12604242042220322

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةاحيائيعبد حسن فليح رسول12605242041204050

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيابراهيم مظفر غسان مجتبى12606242041003208

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنين الصدرين اعداديةاحيائيخضير كامل مانع احمد12607242041005015

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنات القدس اعداديةاحيائيهاشم مرزه رباح فاطمه12608262042104129

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيخليفة جميل محمد الهادي علي12609242041203183

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيحبيب كاظم حيدر ابراهيم12610242041062001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة304.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيكاظم طعمة محمد ايات12611242042119014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنين المسائية الدغارة ثانويةاحيائيماجد صخيل احمد السجاد علي12612242041204087

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيمفتن الحسين عبد علي حسين12613162051357135

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيخربان كاظم كريم تبارك12614242052220053

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات النور اعداديةتطبيقيلفته دوير علي تبارك12615242052095005

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيكريدي جالب ماجد علي12616162051034112

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيحسن زيد عبد نجم فاطمة12617242052106043
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين االهلية الخالدون ثانويةتطبيقيفليح الهيل ابو حسن يوسف12618162051409018

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين السجاد اعداديةتطبيقيعلي حميدي وليد علي12619232051031035

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيزوير حسن عباس علي12620282051151476

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين قتيبة اعداديةتطبيقيعبد حسن رحيم محمد12621242051003024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين الحمزة اعداديةتطبيقيخنجر هللا عبد حموز علي12622242051010016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةتطبيقيجادر ناظم قاسم محمد12623162051340039

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات تونس اعداديةتطبيقيفليح ساهي ستار فاطمه12624222052106017

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات االهلية التفوق ثانويةتطبيقيعجرم حسن عباس دعاء12625242052092001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيحميد جبر قاسم الهدى نور12626241952108044

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين االهلية التكامل ثانويةتطبيقيناصر الكريم عبد هاني ضرغام12627162051441003

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيمرزه برهان صالح علي12628242051203231

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيمراد سوادي راجي فاطمة12629242052108024

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين النفيس ابن اعداديةتطبيقيعباس حسين قاسم حسين12630242051002016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيجاسم الكريم عبد علي حسين12631162051043016

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيهللا عبد نجم زهير احمد12632242051062008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0الشيعي الوقف-للبنين الكرار حيدر اعداديةتطبيقيزامل بدر طالل مجتبى12633242051031012

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية االهلية المدينة ثانويةتطبيقيسلطان سكندر حيدر منتظر12634222051299014

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيكريم كاظم جواد علي12635222051010034

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المسائية البدير ثانويةتطبيقيمريمص كاظم هاتف فاضل12636242051209023

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيعبيد جبار علي مجتبى12637282051021063

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيعبود موسى عباس فاطمه12638242052220182

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين الجمهورية اعداديةتطبيقيعاشور كاظم عماد محمد12639242051038031

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية القدس ثانويةتطبيقيحميدي بخيت حيدر كرار12640252051152052

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الرافدين ثانويةتطبيقيمحمد عبد ضاري محمد12641242051034027

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيشاهر مراد نعمة محمد12642242051203161

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيالعباس عبد مهدي صالح محمد12643162051363246

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين النصر اعداديةتطبيقيغازي انغيش حسين جالل12644242051064008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيعبود فاضل غسان محمد12645162051364143

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنين الشامية اعداديةتطبيقيعلي حسين رحمن ادم12646241951015007

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية البشير اعداديةتطبيقيالقوي عبد حلمي محروس عالء12647242051207044

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين االهلية االخالق مكارم ثانويةتطبيقيمصطفى حميد حسام هللا عبد12648162051415009
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الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيعباس فاضل سلطان الدين نور12649162051015104

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين الشعلة اعداديةتطبيقيحريجه شويل جبار احمد12650242051012001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين االهلية التفوق ثانويةتطبيقيكموش شاكر عباس عمار12651242051053008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحمد مهر زويد كرار12652282051151582

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيحسين علي حيدر عباس12653272051154109

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيزين عبود جواد الفقار ذو12654232051044013

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات سكينة اعداديةتطبيقيحلواص مراد مالك صابرين12655242052093032

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيمهدي جبار الرضا عبد علي12656242051005015

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيهاني الباري عبد إبراهيم جهاد12657162051352038

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين األصفياء اعداديةتطبيقيعبيد حسن محمد حسين12658162051099007

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيخميس علي محمد بسيوني ندى12659242052108031

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0الخارجياتتطبيقيمفتاح حمزه طالب فاطمه12660242052401019

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقينور فاهم سالم حسن12661242051001013

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيصالح حمد االمير عبد علي12662162051043046

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين النفيس ابن اعداديةتطبيقيعوده ناصر محمد سيف12663242051002028

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيسويد حتروش حسين سجاد12664162051497042

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين فلسطين اعداديةتطبيقيعبيد كاظم سالم ولي12665242051013073

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين الشامية اعداديةتطبيقيعبيد محمد غانم سجاد12666242051015019

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0الخارجيونتطبيقيعاجل عواد سلمان حيدر12667292051400017

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيعزيز عيدان جبار مصطفى12668152051018064

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيجحيل فرج علي اطياف12669292052051008

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين الثقلين اعداديةتطبيقيحمزه جبير علي حسين12670242051030007

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين فلسطين اعداديةتطبيقيعطيه الحمزه عبد حسن طارق12671242051013034

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين الثائر ثانويةتطبيقيجداح سلمان محمد سجاد12672122051011015

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيحمادي سالم شالكه كرار12673222051311152

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0الخارجيونتطبيقيعيسى محمد وليد سجاد12674162051400143

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيعلي محمود قحطان محمد12675102051017079

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيكاظم حسين حمزه زينب12676242052220110

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين الرافدين اعداديةتطبيقيحسن رشيد اديب محمد12677152051001076

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين الخوارزمي اعداديةتطبيقيحماس حاجم الحسن عبد أحمد12678222051009001

الميكانيك تقنيات قسم/القادسية/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيكطوف يوسف باسم سجاد12679242051062045
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السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيجهلي صويح سعد بنين12680292042050028

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيخالطي السادة عبد وسام محمد12681292041004092

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين  الفجر اعداديةاحيائيحميد خضير عوده هللا عبد12682222041031071

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيعبد كاظم جواد حنان12683292042153033

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات الشذرات ثانويةاحيائيمطلب مزهر هالل اسراء12684292042077002

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيزغير حسن عباس فاطمه12685292042160150

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيزويد عزاوي حسن بنين12686292042160038

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0المختلطة حيان ابن اعداديةاحيائيساهي حسن علي حسين12687292041100028

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0المسائية المنار ثانويةاحيائيبالسم طاهر عزيز طاهر12688292041150011

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيشنابة شكر موسى عامر12689292041153105

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0الخارجياتاحيائيغالي مجبل شعبان فرح12690292042401050

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0الخارجيوناحيائيحسين كمر غنام فيصل12691292041400041

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيعباده عبد موسى زهراء12692292042160095

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيمحمد الخضر عبد فاضل اطياف12693292042160025

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيكريم اللطيف عبد حيدر محسن12694292041002126

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيناجي محمد جاسم حوراء12695292042160056

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنات فلسطين اعداديةتطبيقيسهر زغير شاكر براء12696292052050001

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيوميان علي حسين علي12697292051004090

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيمعاشي منادي كاظم حمد12698292051153091

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيطاهر الحسين عبد علي مصطفى12699292051156239

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيهويدي مسير حامد فاطمه12700292052051079

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةتطبيقيفليح جاسم نصيف حميد12701292051153092

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةتطبيقياحمد سهيم الكريم عبد علي12702162051360028

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيمحمد هليل علي حسين12703292051004040

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقينوري كريم هللا عبد مها12704292052051096

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيجياد كريم العالي عبد مسلم12705242051200078

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0المختلطة العزم اعداديةتطبيقيعلي عبد حسين علي حسين12706162051309010

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيفاضل كامل عباس باقر محمد12707272051154198

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات الطاهرالمستندة ثانويةتطبيقيمسعد موسى جريو تفاحة12708222052426008

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيشهد حمزه كاظم محمد12709292051156216

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0المختلطة العالء ابي اعداديةتطبيقيحنون عبد شيال شاكر12710292051109013
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السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0المختلطة حيان ابن اعداديةتطبيقيالخضر عبد حمود كاظم علي12711292051100080

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيبجاي جاسم علوان تحسين12712222051300016

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيحنون كاظم علي حسين12713162051365068

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيكطان محمد مهدي زهراء12714292052051053

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيمنسي عنتك عبد حسين12715162051036022

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيعيدان جمعه مثنى العابدين زين12716292051156087

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيمطشر جبار شاكر حسنين12717222051300031

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين االهلية ع الزهراء فاطمة ثانويةتطبيقيرشيد زغير علي مصطفى12718162051088032

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيالعزيز عبد رؤوف ابراهيم محمد12719292051156193

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيمحمد ناظم محمد مصطفى12720162051355284

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيمطر محسن علي سيف12721162051060080

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةتطبيقيفليح علوان الرضا عبد عمران12722162051359047

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيحوشان صبيح ميثاق حيدر12723162051352086

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةتطبيقيجبر حميد صدام سيف12724292051005042

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين الصقور ثانويةتطبيقيدخيل جميل الرزاق عبد مهيمن12725182051018009

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين العباس اعداديةتطبيقيطعيمة نعيم جبار علي12726162051051079

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات االهلية الكندي ثانويةتطبيقيحسين مهدي صاحب زهراء12727292052085009

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين االهلية المعارف شمس ثانويةتطبيقيهللا عبد صالح مرتضى حسين12728162051492005

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0الخارجيونتطبيقيعبد سحيله جاسب محمد12729292051400048

السماوة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0المختلطة العالء ابي اعداديةتطبيقيجدعان كاظم علي حسين12730292051109006

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيهادي مطشر باسم مصطفى12731222041306374

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيعلي حسن فالح محمد12732252041012182

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيكاظم سجاد نزار سجاد12733232041017069

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيكاطع مجلي حسوني كرار12734242041035119

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيحويل شالل جيجان محمد12735222041310176

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين النجدين اعداديةاحيائيصكبان ناهي اسماعيل عباس12736242041063040

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات الشذرات ثانويةاحيائيجاسم صاحب حسن عذراء12737292042077023

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيمغيطي لطيف حسين علي12738222041306223

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين الوهج اعداديهاحيائيعبيد نجم كاظم عباس12739242041051026

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة365.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيشمر نعمه صكر يونس12740162051139136

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيعلي محمد عباس شهد12741162052226078
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الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقيحافظ سكر كريم كاظم12742222051310162

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الكحالء ثانويةتطبيقيحسين منشد عالوي حسين12743282051007010

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0المختلطة الرحال ثانويةتطبيقينشمي شهيب شاني حبيب12744162051317004

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين العباسية الروضة ثانويةتطبيقيوديع عبد غجيري محمد12745162051080040

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيظاهر حسين صبار اكرم12746222051307016

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0الخارجيونتطبيقيجياد مظهر نعيم اثير12747242051400001

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين الرميثة اعداديةتطبيقيفرج احمد حليم امير12748292051002010

الكهرباء تقنيات قسم/الرميثة/التكنلوجي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين حمدان اعداديةتطبيقيبدران احمد ناجي حسين12749162051046018

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيعلوان اسماعيل اسعد المهيمن عبد12750232041256079

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيعلي حسين محمد حنين12751122042094076

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيمحمد جواد عامر ابراهيم12752232041251005

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيعبد قاسم مسافر فاطمة12753162042383195

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين الهندية اعداديةتطبيقيعبد الحسين عبد احمد مصطفى12754272051010088

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين السكيت ابن اعداديةتطبيقيديكان كريم ميثم ليث12755232051040036

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين المستقبل ثانويةتطبيقيحسين جمعه مهدي محمد12756122051012016

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةتطبيقيحسن محمد نزار محمد12757252051018004

المسيب/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين تطوان اعداديةتطبيقيعبيس حسن الهادي عبد سيف12758112051018061

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيبكوش سبهان علي حسن12759252041001066

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيالزهرة عبد رشيد حازم ياسر12760252041031833

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيمحسن حبيب محمد محمود12761252041031693

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0الخارجيوناحيائيمهدي صالح ناظم أحمد12762252041400002

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنين االهلية السالم رواد ثانويةاحيائيمجيد حميد ماجد علي12763252041213005

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةاحيائيبزون العباس عبد سعد محمد12764252041010148

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة303.0للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيداود حسن رزاق بنين12765252042053012

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة302.0للبنات يافا اعداديةاحيائيعبد شبالوي جمال زهراء12766242042117117

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0الخارجيونتطبيقيسلمان عجالن بداوي احسان12767222051400001

الكوفة/الزراعي التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةتطبيقيكاظم محمد فاضل فاطمة12768232052205013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين الصديق ثانويةادبيحسين عزيز حيدر سجاد12769232021027022

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات السدة ثانويةادبيجاسم مهدي وسام بتول12770232022110011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين القدس اعداديةادبيعباس حسين حيدر كرار12771232021055053

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0المختلطة الفجر اعداديةادبيعبد حمد سعد ضياء12772232021173021
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة417.0للبنين المسيب اعداديةادبيعلي عبد كاظم عالء سجاد12773231921009056

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيسوادي محمد جاسم زهراء12774232022271068

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين البيان اعداديةادبيهاشم االمير عبد باسم المهيمن عبد12775232021014030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيطعيمه خليل يعقوب حسين12776272021031068

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات االهلية المستنصرية ثانويةادبياللطيف عبد جعفر صادق هاجر12777232022138012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيجاسم عطيوي فارس فاطمه12778232022143028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات المستقبل ثانويةادبيمحمود ابراهيم االمير عبد فاطمه12779232022106016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات الربيع اعداديةادبيكاظم جواد علي نبأ12780232022098142

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين السجاد اعداديةادبيعلوان عبيد نجم هللا عبد12781232021031036

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين الكليم موسى ثانويةادبيعمران هللا عبد علي حسين12782232021065005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات البنين ام اعداديةادبيمحمد الحسين عبد عالء طيبه12783232022091026

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيشيال عباس كاظم محمد12784232021251230

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0المختلطة الرحمن ثانويةادبيعيدان حسن احمد امير12785232021165001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةادبيكاظم مهدي خزعل زيد12786272021153054

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الكندي اعداديةادبيخضير عبيس يحيى منتظر12787232021007046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0الخارجيونادبيحسين طالب وهران هللا عبد12788232021400081

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين النيل ثانويةادبيحسين حريز ناظم صفاء12789232021033029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين حلب ثانويةادبيعبود نجم الكريم عبد عباس12790232021056012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات الصدر امنة اعداديةادبيمحمد عباس باسم زهره12791232022145017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0المختلطة االقتدار اعداديةادبيحمزه الحسين عبد ناصر زينب12792232022164009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0المختلطة الفجر اعداديةادبيعون طالب كريم سجاد12793232021173017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين المسائية القاسم اعداديةادبيعبيد محمد جاسم هللا وعد12794232021252101

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات النجوم ثانويةادبيجاسم شاكر حسن هديل12795232022130033

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةادبيجاسم مظنون فاضل محمد12796232021205031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين الباقر ثانويةادبياحمد علي حسين كرار12797232021046030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيمعتوق كاظم حيدر قاسم12798232021251182

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0المختلطة الفجر اعداديةادبيعون طالب رياض وليد12799232021173056

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات الثورة اعداديةادبيخضير الحسين عبد عماد ساره12800232022086030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةادبيكاظم حسن محسن عباس12801272021153080

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0المختلطة الفجر اعداديةادبيمشجل عبيد هادي حسن12802232021173010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0المختلطة الفجر اعداديةادبيمحمد حسين حيدر كرار12803232021173040
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين الدستور ثانويةادبيعمش ثامر يعقوب معز12804232021018025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات طليطلة اعداديةادبيجاسم حسن فالح زكيه12805232022092025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين النجوم ثانويةادبيطعمه حبيب رياض علي12806232021030014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات االهلية المستنصرية ثانويةادبيعليوي حسين محمد احمد تقى12807232022138005

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين الوهج اعداديهادبيكاطع محيسن محمد رياض12808242021051018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات المطلب عبد ثانويةادبيحسن جرو علي حوراء12809232022136009

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين الخيرات ثانويةادبيحمود شهد سجاد يوسف12810272021023017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين الجهاد اعداديةادبيالكاظم عبد علي العباس عبد حمزه12811232021004031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيكاظم الزهره عبد صاحب رقيه12812252022056034

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات ميسلون اعداديةادبيكاظم جواد صدام تبارك12813232022080010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات الفضائل ثانويةادبيصاحب صالح علي محمد نور12814232022112023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةادبيحسين عون عبد حيدر كرار12815272021153111

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيجرد كاظم عماد حيدر12816232021251079

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات البدور ثانويةادبيعليوي حسين حيدر رسل12817232022085007

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةادبيابراهيم عيدان حمزة بتول12818232022205002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0المختلطة نابلس ثانويةادبيحمد طه ابراهيم امير12819232021194001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0الخارجيونادبيصحن عبد كاظم عالء12820232021400085

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات المسعودي ثانويةادبينعمه عارف ناظم ضحى12821232022095029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات الكوثر اعداديةادبيعبود هاشم كاظم زينب12822232022114021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0المختلطة الغربية النخيلة ثانويةادبيعبيس جاسم رياض احمد12823232021208002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الحلة اعداديةادبيحسن زبالة علي مصطفى12824232021020074

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات العرب شط اعداديةادبيسمير محمد حيدر شهد12825232022124062

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيوناس جابر قاسم ضي12826232022271107

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات طليطلة اعداديةادبيباش عوده جاسم ازل12827232022092001

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المسيب اعداديةادبيحسين هاشم امير زهراء12828232022117046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةادبيحواس حبتر وليد حيدر12829162021139018

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيعلي عليوي صفاء نبأ12830272022071050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0المختلطة الهالل ثانويةادبيهراطه مرزه حمزه عماد12831232021179023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات قار ذي ثانويةادبيصالح مهدي عباس رقيه12832182022233008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين الكندي اعداديةادبيكاظم هاشم هيثم مصطفى12833232021007042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات الخلود ثانويةادبيحرحوت حسين علي زينب12834232022137018
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية المسيب ثانويةادبيحمزه صالب زهير حسين12835232021256040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيجليل سمير ميثم حسين12836252021122048

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات العرب شط اعداديةادبينور فاضل حسن زينب12837232022124047

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات الجنائن ثانويةادبيكاظم حايف الكريم عبد شهد12838232022102019

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيمزهر عون عبد حميد أيمن12839232021253021

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات الجنائن ثانويةادبيصفوك خادم طه شهالء12840231922102023

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيحسين حمزه محمود صباح12841232021251119

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين سوادي غانم اعداديةادبيمطلك مزعل نعيم علي12842162021068030

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين البيان اعداديةادبيالرضا عبد رحيم نوري احمد12843232021014006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين مأرب ثانويةادبيمطلك حلبوص وهاب احمد12844232021049002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيرحيم مالك اياد علي12845272021031115

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين الكليم موسى ثانويةادبيهادي رحيم محمد مقداد12846232021065040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيعلي عبد ضاري عالء12847232021251143

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات المستقبل ثانويةادبيصفوك يحيى طاهر فاطمه12848232022106014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الكندي اعداديةادبيعباس علوان حامد علي12849232021007025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات الحوراء ثانويةادبيحسين عمران عباس زهره12850232022103016

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين سومر اعداديةادبيمظلوم حسن خليل احمد12851242021009002

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0الخارجياتادبيخشان كاظم رحيم مريم12852232022401110

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات ميسلون اعداديةادبيعطيه عبد علي ندى12853232022080041

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة386.0للبنين البيان اعداديةاحيائيدبي عباس رزاق محمد12854232041014102

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.4للبنات التحرير ثانويةاحيائيحسون عزوز عباس هبه12855232042096140

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات النهار اعداديةاحيائيحسين ناصر رعد فاطمه12856112042127046

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيكاظم حجي غانم هند12857252042170693

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيشندل فالح فرحان فالح12858232041251343

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيهاشم راشد علي حيدر12859232041003031

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0المختلطة التوحيد ثانويةاحيائيخضير غازي شاكر محمود12860232041204020

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين االهلية المنار ثانويةاحيائيرشيد حاكم صاحب علي محمد12861232041071063

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات اليقظة اعداديةاحيائيحميد حسن عباس زهراء12862232042089050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات الحوراء ثانويةاحيائيكريم كاظم مهدي زينب12863232042103065

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيعبادي سرحان حسين تبارك12864232042120037

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة411.0للبنين الجامعة ثانويةاحيائيشاكر فاضل فريد مصطفى12865231941067125
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيهللا عبد محسن محمود دعاء12866232042107040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات الحلة ثانويةاحيائيشهيد عباس مهدي تبارك12867232042100013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات المدائن ثانويةاحيائيابراهيم محمد صباح الهدى نور12868272042089142

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات المدحتية اعداديةاحيائيمحمد الكاظم عبد علوان بنين12869232042090028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الشموس اعداديةاحيائيذفال عالوي حسن طيبه12870232042101054

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيحمزه مشهول علي حسنين12871232041257050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات الثورة اعداديةاحيائيحمزه باقر ميثم فاطمه12872232042086146

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيياسين كاظم جواد ايات12873232042098017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0الخارجيوناحيائيسلطان علي كريم علي12874232041400105

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0المختلطة العربي الخليج ثانويةاحيائيحمزة خضير حفظي أية12875232042166004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيحسن كاظم فاضل زهراء12876232042121055

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةاحيائيحسن ياسين عبود محمد12877232041227024

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات الباقر ثانويةاحيائيجبر غانم الحسن عبد تبارك12878232042105013

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات الربيع اعداديةاحيائيراشد عباس صالح رسالة12879232042098075

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين النيل ثانويةاحيائيدحام هللا عبد نجم امير12880232041033012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةاحيائيالحمزه عبد صبيح عدي حوراء12881272042070029

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات المستقبل ثانويةاحيائيكريم فاضل يوسف نبراس12882232042106087

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيحسين صاحب عيسى دعاء12883232042099010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيزغير كاظم احمد علي12884232041060074

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيسعدون مجيد سعدون ايناس12885252042193025

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيحسن حمزه عباس زينب12886232042107054

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةاحيائيثجيل كاظم الحمزة عبد احمد12887272041153006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيعلي حسن احمد عال12888232042120159

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيالحمزه عبد نايف محمد راسم12889232041257082

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيعلي طالب رياض زينب12890232042117092

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين القدس اعداديةاحيائيجياد جبر قاسم مهند12891232041055058

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات الباقر ثانويةاحيائيهاشم حسين حامد الهدى نور12892232042105076

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0المختلطة الخير مسالك ثانويةاحيائيمخيف ميري تومان سعد12893232041188008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمصحب لهمود هادي نور12894232042271756

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.6للبنين بابل ثانويةاحيائيعلوان عباس عماد علي12895232041021084

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات الرباب اعداديةاحيائيعلي حسن رضا نبأ12896242042094113
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بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيفرحان صخي حازم هللا عبد12897232041012073

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنين المسائية القاسم اعداديةتطبيقيجواد علي حامد مرتضى12898232051252117

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المدحتية اعداديةتطبيقيسلمان عويد ماجد امير12899232051017010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيعلوان حبيب الحر عبد علي12900272051153126

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المسائية تدمر ثانويةتطبيقيالكاظم عبد جواد عادل سالم12901252051153050

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات دجلة اعداديةتطبيقيغازي جواد كاظم ايات12902232052107006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيالرضا عبد حلبوص عقيل اخالص12903232052271004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الربيع اعداديةتطبيقيعبود عبد شبيب براء12904232052098012

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين الحكيم اعداديةتطبيقيوناس نايف علي محمد12905232051044040

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0المختلطة البقيع ثانويةتطبيقيكاظم حيدر صادق زهراء12906232052225003

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيمدب مزهر ايمن شهد12907232052271151

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةتطبيقيالحمزه عبد صبيح عدي ضي12908272052070017

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين علي االمام اعداديةتطبيقيمحمد حازم امير سجاد12909232051002028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيجاهل كامل سليم احمد12910232051251011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات الزينبيات اعداديةتطبيقيداخل خالد محمود سارة12911162052258014

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات غزة اعداديةتطبيقيعزيمة هاشم عباس حوراء12912162052208011

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيابراهيم خليل احمد نور12913232052271230

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيطاهر عزيز سالم سجاد12914222051300054

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيالواحد عبد هللا عبد علي منتظر12915162051139131

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة392.0للبنات الغساسنة اعداديةتطبيقيناصر شاكر سعد رغد12916231952077010

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيرحيمة محمد جاسم ايمن12917222051003008

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0الخارجيونتطبيقيعباس كاظم فليح حيدر12918272051400028

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0المختلطة االقتدار اعداديةتطبيقيعبود عامر االمير عبد مرتضى12919232051164042

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيجبار خضير سعد رغد12920232052271087

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيعلي حسن عقيل محمد12921282051001147

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيعلي خلفة محمد زينب12922232052271130

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيسعيد درمان ياسر ابراهيم12923162051355004

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات اليرموك اعداديةتطبيقيرضا عباس فاضل سكينه12924272052059043

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين المسائية االهلية العراق ثانويةتطبيقيعلي عبد مهدي ضياء ضرغام12925232051260006

بابل/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة387.0للبنين الهندية اعداديةتطبيقيجواد محمد جاسم مرتضى12926271951010085

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيمهدي علي تحسين ايفان12927232022271021
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0المختلطة النهرين ثانويةادبيمزعل عليوي خالد علي12928232021197015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةادبيبزون هللا عبد طالب جبار12929232021254012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0المختلطة النهرين ثانويةادبيخلف عبيد فوزي علي12930232021197016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةادبيبوتي عبار عبد بنين12931232022083006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات الكوثر اعداديةادبيرضا حسين حسن حنين12932232022114007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنيبن الجوالن اعداديةادبيفندي حميد عبد يحيى12933112021042069

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين حطين اعداديةادبيعبود محمد حيدر عهد12934232021023032

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات الوركاء ثانويةادبيطاهر حسين ناصر استبرق12935232022079001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات الكوثر اعداديةادبيرضا حسين حسن بنين12936232022114005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات حيفا اعداديةادبيجاسم كاظم كريم نبأ12937232022122053

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات حيفا اعداديةادبيحافظ كريم سعد مالك12938232022122050

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسيب اعداديةادبيعلي االمير عبد عالء محمد12939232021009096

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين الوركاء ثانويةادبيزبار هادي صالح منتظر12940232021034051

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةادبيرضيوي صخيل عباس طيبه12941232022083019

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسيب اعداديةادبيمران عمران حسين احمد12942232021009005

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيحسين خضير نجاح صفاء12943232021052037

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيحمود متعب حسن زهراء12944232022116013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0الخارجيونادبيابراهيم جدوع جاسم محمد12945232021400119

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةادبيالكريم عبد عدنان قيس شهد12946232022083016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات الوركاء ثانويةادبيكريم راضي علي هجران12947232022079023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات المسيب اعداديةادبيكاظم عباس ابراهيم تيسير12948232022117031

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات اسماء اعداديةادبيمرزه جمعه سالم نورس12949232022093068

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0المختلطة عرفات ثانويةادبيجميل شالل عذاب عامر12950232021161012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين الحكيم اعداديةادبيعباس جعفر علي الجواد محمد12951112021032043

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةادبيمصطفى محي عمار مصطفى12952112021201062

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية األهلية المسلة ثانويةادبيابراهيم علي ميثم علي12953232021258017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0المختلطة االبتكار ثانويةادبيمخلف محمد صباح طيبه12954232022228007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيعبد مخيف حسين احمد12955232021251004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات الزرقاء اعداديةادبيايوب االمير عبد عقيل ضحى12956232022108029

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات الحضارة ثانويةادبيعيفان خلف عماد نوين12957102022108051

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةادبيطعمه هاشم حسين حيدر12958232021012010
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0المختلطة القاهرة ثانويةادبيكاظم هادي عدنان عباس12959232021178020

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المشروع اعداديةادبيعلي عباس سالم خلدون12960232021010015

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات العرب شط اعداديةادبيياسين سعيد محمد مريم12961232022124091

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيشعالن مكي عمار فاطمه12962232022271123

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيكوان حنوف عزيز عباس12963232021251131

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين حلب ثانويةادبيهاشم هللا عبد عدنان حسن12964232021056004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيمصلح شالل سامي فاهم12965232021251180

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية القاسم اعداديةادبيحسن شهيد راجح حسين12966232021252022

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات الزهور اعداديةادبيصالح مطلك حسن سهى12967142022080036

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية الصديق اعداديةادبيذياب سرحان سالم يوسف12968142021200171

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيعمشي عيسى سامي احمد12969152021017007

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات المناذرة اعداديةادبيذياب سلمان علي زينب12970232022078022

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيمحسن جاسم صالح مجيد12971232021253121

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية بدر ثانويةادبيعباس كاطع شهاب احمد12972152021072011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين السيوطي اعداديةادبيعلوش صالح هللا عبد ضياء12973112021054022

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةادبيحمادي هللا عبد عمار ياسر12974112021201072

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيحسين خضير عباس نور12975232022271147

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين سيناء اعداديةادبياحمد الستار عبد محمد سيف12976132021019012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيحسين مهدي صالح فاطمه12977232022271118

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين االسكندرية اعداديةادبيحسن عوده عباس جعفر12978232021001012

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0المختلطة االبتكار ثانويةادبيمحمد علي محسن ايه12979232022228002

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين الخطيب اعداديةادبيمرهج سيالن جليل احمد12980122021034004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين صنعاء اعداديةادبيمزعل الحمزه عبد حاكم مصطفى12981232021011073

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسيب اعداديةادبيراضي جبار الستار عبد سدير12982232021009054

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الغسانية ثانويةادبينجم جدي هادي حسن12983262021156017

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةادبيمنذور هللا عبد جاسم رغده12984262022251009

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية المهند ثانويةادبيشاكر منعم اسكندر باقر12985142021211011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين عبيدة ابي اعداديةادبيسموم الرضا عبد احمد علي12986142021030067

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين االمام اعداديةادبيجباره كامل طارق باقر12987232021013003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية االفاق اعداديةادبيموسى عمران ناجح اسعد12988272021154008

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيعبيد خضير طارق براق12989232022119013
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين السدة اعداديةادبيعبيس جبار نسيم علي12990232021016050

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين بغداد اسد اعداديةادبيزامل هاشم شعالن مصطفى12991142021048096

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات الناصرة اعداديةادبيعبد علي رياض انفال12992142022133004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الحكيم اعداديةادبيفرحان سلمان فالح محمد12993112021032048

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيمقطاع صباح حسين مصطفى12994112021009106

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيردام حسين ثائر حمزة12995112021189030

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبياحمد فواز مالك سجى12996232022119045

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةادبيمعادي كامل سالم مصطفى12997262021203069

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبييوسف علي جمال مصطفى12998282021151284

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الفجر ثانويةادبيعلي حسين زويد محمد12999222021309028

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0المختلطة الفالح ثانويةادبيعبيد طعمة عبيس العابدين زين13000232021198011

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيسلمان غانم علي فدك13001272042160331

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيعليوي هللا عبد الكريم عبد ابراهيم13002112041203004

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيجسوم حسين عامر قاسم13003232041009083

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات حيفا اعداديةاحيائيحميد ناجي حازم زينب13004232042122019

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0المختلطة الفالح ثانويةاحيائيمزهر تركي فائز يوسف13005232041198041

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيمحمد يحيى باقر محمد13006232041252224

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيعباس فدعوس محمد اثمار13007272042161001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيمجيد حميد احمد زينب13008232042093085

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات االسكندرية ثانويةاحيائيحميد حدود صبري اسيل13009232042094003

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيزيد عبد شعالن رزاق سجاد13010232041002109

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية زرارة ثانويةاحيائيعلوان عباس احمد كتاب13011272041152074

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيياسين كزار كامل مريم13012232042099046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيحسين هاشم قاسم علي13013232041256099

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائيكاظم مشكور حسن الفقار ذو13014232041012050

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنين البشائر ثانويةاحيائيعلي حسن حميد احمد13015232041028001

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0الخارجياتاحيائيعبد طعمه الستار عبد هبه13016232042401107

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين النيل ثانويةاحيائيدوريع خليف كريم مصطفى13017232041033125

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين المسائية الرواد ثانويةاحيائيمجمن بيوض حسين سجاد13018232041255046

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيالحسين عبد علي اسعد هاله13019232042271767

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0للبنات االهلية  هللا فرج ثانويةاحيائيبدر هادي حسن نغم13020232042155048
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المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيعبود حداوي سعيد شيماء13021232052271155

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيموسى كزار مطر جاسم13022232051255016

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيعباس الحسن عبد علي سرمد13023232051255042

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة404.0للبنين المحاويل اعداديةتطبيقيلفته كريم رافع باقر13024231951008008

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةتطبيقيشراتي عبيد اركان سجاد13025232051254014

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية الرواد ثانويةتطبيقيعريبي حمزه حسن محمد13026232051255106

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين الصديق ثانويةتطبيقيكاظم عباس فاضل محمد13027232051027021

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة388.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيعباس سلمان محمد سماح13028231952114013

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيعبود زيد عبد حيدر مؤمل13029272051153151

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات المسيب اعداديةتطبيقيناصر الكريم عبد عايد حوراء13030232052117010

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيناجي حبيب ظاهر علي13031232051251215

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةتطبيقيحسين الحافظ عبد علي هللا عبد13032232051254023

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات البسملة اعداديةتطبيقيفداوي جمعه ثجيل ايات13033272052068006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقيعلي يوسف اسعد بتول13034162052280006

المسيب/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الشموس اعداديةتطبيقيصافي عباس الهادي عبد ايات13035232052101002

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبينعمه عبيس فاضل عمار13036252021150057

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيعجزان جواد حسن خديجه13037252022193034

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيحسن اسماعيل حيدر علي13038252021154021

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيهادي كطران احمد منار13039252022193124

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0المختلطة الهدى مصباح ثانويةادبيمحمد الحسن عبد ابراهيم ميثم13040232021205043

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيفضل عباس رياض فاطمه13041252022053062

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيمسلم شهيد هاني مينا13042252042056308

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيمحمد عباس محمد وسن13043252042095134

المواد ادارة تقنيات قسم/الكوفة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0للبنين الرميثة اعداديةتطبيقيعلي جلعوط حيدر علي13044292051002064

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةادبيستار خصاف كامل علي13045252021160035

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المسائية العباسية ثانويةادبيعبد غالي كشاش محمد13046252021156052

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات الزهراء اعداديةادبيالحسين عبد كاظم مكي صفا13047251922093042

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةادبيالحسن عبد عبادي سمير سجاد13048252021150033

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية تدمر ثانويةادبيمحمد خليل حمزه نور13049252021153055

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين القدس اعداديةادبيبردان سرحان رحمن محمد13050232021055061

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين المسائية القدس ثانويةادبيهادي حسين سامي حسن13051252021152019
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيدايح واوي هجران علي13052252021008121

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيحمود تفاك اعياد حسن13053252021024067

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين الخوارزمي ثانويةادبيجبار سوادي سليم هللا عبد13054252021021013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبيخضير كاظم علي ساره13055252022085031

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين المسائية الكرار ثانويةادبيحلوس حميد ليث حسن13056252021163013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة410.0للبنين غماس اعداديةادبيبريد كامل محسن كرار13057241921016060

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المصطفى اعداديةادبيعلي عبد محمد خالد احمد13058242021017007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين ميسان اعداديةادبيكاظم عزيز طعمه مرتضى13059252021011058

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيكاظم جواد حيدر حسين13060252021122039

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيالحسين عبد ابراهيم جميل رقية13061252022078042

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين المسائية العباسية ثانويةادبيجاسم صالح صباح ايمن13062252021156012

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيعبيد الحسين عبد محسن مسلم13063252021012196

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الخوارزمي ثانويةادبيحسون جاسم جميل محمد13064252021021028

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيعباس جميل صالح سجى13065252022086142

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيالحسن عبد كاظم حامد مؤمل13066252021012156

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبياحمد الستار عبد محمد باقر محمد13067252021024238

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيصالح حسن نجاح محمد13068252021024277

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيعبد حاتم راسم داليا13069252022086070

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيحسين طاهر نبيل مصطفى13070252021004089

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيحسون زاهي حسن مريم13071252022193120

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةادبيشياع كاظم فائز بنين13072252022171011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةادبيمزعل سلمان جاسب حسن13073252021038004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيعليوي الحسين عبد عصام فاطمه13074252022170080

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات الرملة ثانويةادبيمحمد حمزه مرزه بنين13075252022061013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين المناذرة ثانويةادبيعبود كامل حيدر علي13076252021017020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيعباس هادي ناصر مناهل13077252022170088

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيعباس طالب معين طالب13078252021004031

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةادبيعبد حسين شاكر منتظر13079252021160054

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين االنام سيد اعداديةادبيهويدي محمد حسون كرار13080252021025041

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةادبيحسون رحيم اياد ليلى13081252022171056

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات البالغة نهج ثانويةادبيحمزة جابر حمود وديان13082242022145039
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيالرضا عبد دهيم حمدي حسين13083252021012058

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين اليرموك ثانويةادبيميثم عطيه حمود حسن13084242021023003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد ثانويةادبيجاسم جبر محمد نور13085252022107041

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات االسراء ثانويةادبيعباس عذاب الحسن عبد رقيه13086252022088015

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المسائية القدس ثانويةادبيالحسين عبد عباس محمد منتظر13087252021152058

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات االفتخار اعداديةادبيجاسم اسماعيل محسن اسماء13088252022079002

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيمحمد سعدي ثامر حسين13089252021024087

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية غماس ثانويةادبيشهد مزهر هللا عبد علي13090242021201040

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيدنانه مهدي فاضل امير13091252021122017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المسائية الشامية ثانويةادبيشنان وعد حسن سهاد13092242022222019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيعطيه جواد احمد سميه13093252022086148

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين اليرموك ثانويةادبيهنين خضير عدنان ليث13094242021023013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين غماس اعداديةادبيكاظم جوان عالوي عقيل13095242021016049

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيجعبول عرب راشد امير13096252021122014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةادبيحسين فرهود احمد ضرغام13097252021004030

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيعلوان الكاظم عبد عدي حسين13098252021024098

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين اليرموك ثانويةادبيستار محسن هادي شروق13099242022023008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0الخارجياتادبيحمد احمد محمد زهراء13100252022401063

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةادبيمهدي عباس ناجي فاطمه13101252022056066

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيحسين ناصر حيدر رسل13102252022193039

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات االسراء ثانويةادبيعبود مهدي علي زهراء13103252022088021

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات الصباح اعداديةادبيكاظم جواد حسين تقى13104252022064033

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية الصالحية ثانويةادبيحسن محمد جاسم حسن13105242021212008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةادبيمحمد كاظم حيدر نرجس13106252022089056

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات االهلية المعرفة نور ثانويةادبيالعباس عبد الكاظم عبد جواد تقى13107252022109003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيعبيد عباس زيد علي13108252021024179

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبيحسن جواد محمد منى13109252022085047

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيكاظم جهالن جاسم بنين13110252022193017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين الفدائي اعداديةادبيحسن اسماعيل عالوي أبراهيم13111252021013001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيحمزة حسين حميد زهراء13112252022193053

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات صنعاء اعداديةادبيراعي جبار ستار بنين13113252022075008
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المسائية غماس ثانويةادبيناصر محمد دوهان اياد13114242021201011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيحسن فليح علي سرور13115252022170066

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين قصر ام اعداديةادبيناصر علي حسين حمدي13116162021042025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيعمران كاظم المهدي عبد احمد13117252021012006

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيهللا مال خلف ظافر فاطمة13118162022217080

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيحمزه نور سعيد علي13119252021122102

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المصطفى اعداديةادبيعيدان حمود سجاد عباس13120242021017042

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين جواد مصطفى اعداديةادبيبلط عبطان الحمزة عبد حسين13121102021015024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات النجوم ثانويةادبيكريم طارق قاسم فاطمه13122232022130025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيفرهود حميد ازهر مرتضى13123252021008169

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين غماس اعداديةادبيجبار هويدي سعيد محمد13124242021016063

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات الجزائر اعداديةادبيفرحان عنون جاسم بتول13125252022091009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيحسين خشوش رياض تبارك13126252022078022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين االبراج اعداديةادبيشناوه حلواص فيصل غازي13127252021027058

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات الرملة ثانويةادبيشاني جبر حسن ساره13128252022061031

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات المسائية الحياة عين ثانويةادبينعمه طالب طارق زينب13129252022171034

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات البنين ام ثانويةادبيدرب الرضا عبد محمد زهراء13130162022270011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيالساده عبد هالل عدنان سيف13131252021008082

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات صنعاء اعداديةادبيمحمد نور عبد رعد نور13132252022075063

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيحسن عباس كريم كرار13133252021154024

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات القادسية اعداديةادبيالحميد عبد المنعم عبد ازهر فاطمه13134252022111029

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين العراق اعداديةادبيجالب الكاظم عبد شاكر حسين13135242021024007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية المنير السراج ثانويةادبيساجت حميد نعيم علي13136162021369031

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية العباسية ثانويةادبيحسن عباس نعمه علي13137252021156040

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين قصر ام اعداديةادبيشريدة حسين علي محمد13138162021042064

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين االنام سيد اعداديةادبيعبطان جبار رزاق شبر13139252021025025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات الزهراء اعداديةادبيكاظم جواد صالح فاطمه13140252022093043

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات الشهداء ثانويةادبيالعباس عبد الرحمن عبد فاضل مروة13141251922090014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين ميسان اعداديةادبيوالي عبيد بخيت هللا عبد13142252021011039

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات االشراق ثانويةادبيالحمزة عبد المحسن عبد غني ايه13143252022195004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيموسى حسن الحسين عبد سارة13144292022054063
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات الصباح اعداديةادبيهاشم علي حسين فاطمه13145252022064090

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المناذرة ثانويةادبيمحمد مهدي امير ياسر13146252021017035

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةادبيعبود سبتي مسلم هللا عبد13147162021039032

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيباقر جابر فليح فاطمه13148252022078099

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات األزور بنت خولة اعداديةادبيخضير كاظم علي مريم13149252022085046

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين العراق اعداديةادبيالساده عبد الحسين عبد عباس محمد13150122021009257

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيخلف غني علي احمد13151162021011003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيهويل عدنان قحطان امير13152252021008014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات البيان اعداديةادبيثاني ناصر عباس زينب13153162022223030

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيقوجان كطران خالد زينب13154252022193067

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات اليقظة اعداديةادبيصاحب حسن علي حنان13155252022194005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين قصر ام اعداديةادبيخضير ياسين كاظم جواد13156162021042014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةادبيزامل كاظم عباس صادق13157162021359023

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الزهراء اعداديةادبيعبد مجهول الخالق عبد زهراء13158252022093022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين التراث ثانويةادبيعراك جاي صالح حسين13159232021068005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الهدى اعداديةادبياسماعيل فرج شاكر فاطمه13160162022150047

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الحرية شمس اعداديةادبيكشوش محمد جواد عال13161252022094019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيجوده جبار الستار عبد محمد13162282021151252

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المسائية القدس ثانويةادبيعمران العباس عبد معن حسن13163252021152021

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيخداد صاحب سمير اسراء13164252022170010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الوجيهية اعداديةادبيغالي عبد ثاير محمد13165212021030037

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين االهلية الجديد العراق ثانويةادبيحافظ خضير عباس حمزة13166162021072007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات القادسية اعداديةادبيعبادي كريم عواد ايناس13167252022111004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيحسين زيدان فالح حسين13168252021012068

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيكزار سعود العزيز عبد هدى13169162022380060

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةادبيحسين هادي فكر هادي13170252021012233

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0المختلطة المعراج ثانويةادبيحسن الواحد عبد كامل حسن13171162021304005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات الوركاء ثانويةادبيحبيب انطيته جابر سجى13172162022244021

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين الخاصة النموذجية المؤمل ثانويةادبيقاسم الزهرة عبد كفاء علي13173252021038014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين الكفل اعداديةادبيعباس محمد عمران هللا عبد13174232021032046

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات الدر شجرة  اعداديةادبيعباس محسن حيدر فاطمة13175252022080081
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين االبراج اعداديةادبيمهدي جبار محمد حسام13176252021027017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيعطشان علي نعمه بنين13177252022193022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةادبيبريدي الحسن عبد جاسم يونس13178162021004044

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات الحسين نور اعداديةادبيحسن هادي كريم نجالء13179252022078122

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات المحاسن ثانويةادبيمحمد ابراهيم سالم سارة13180162022193014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات الصباح اعداديةاحيائيالحسن عبد كامل حسين بنين13181252042064013

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة375.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجعفر موسى ياسين بتول13182252042059140

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحمادي جبار رزاق امير13183252041001021

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة369.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيكريم هاتف حسن زهراء13184252042059371

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنات الصباح اعداديةاحيائيحسن وناس الخالق عبد شيماء13185252042064052

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةاحيائيمحمد وهاب محمد مرتضى13186252041009279

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيجبار هللا عبد ماجد ندى13187252042059791

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيجبار حسين ياسر عبد مؤمل13188252041012162

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيعاجل خطار حرب براء13189252042059142

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيفرهود سلطان كاظم شهد13190252042193109

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات الكبرى زينب اعداديةاحيائيكزار هاشم االمير عبد دعاء13191252042053025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالحسن عبد تكليف رعد رقية13192252042096167

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيطوعان عبد حاكم سكينة13193252042070129

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين االهلية المرتضى ثانويةاحيائيوداي مدلول ثابت شيبان13194252041209022

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيكريم راجح رائد علي13195252041031412

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيعلوان حسين ميثم شيماء13196252042095089

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الشيعي للوقف (ع) الكعبة وليد ثانويةاحيائيراضي حسن رزاق علي13197252041033017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الوردي علي الدكتور اعداديةاحيائيحسون مدلول يحيى زكي13198252041004025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات االشراق ثانويةاحيائيشنشول الحسين عبد محمد نور13199252042195036

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين ميسان اعداديةاحيائيابراهيم حسن حيدر باقر13200252041011011

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الحسين بن هللا عبد اعداديةاحيائيهللا عبد عاجل السجاد عبد هدى13201252042076055

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيالحسين عبد نجم االمير عبد ابراهيم13202252041150001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيجبار رزاق حسين فاطمة13203251942056093

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيهادي االمير عبد حيدر كرار13204251941200132

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيمهدي صالح علي المرتضى13205252041150027

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيشهاب فايد حسن زهراء13206252042059369
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيناهي جبار محمد زهراء13207252042059428

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيفهد كريم غازي سجاد13208252041007164

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيهنيدي دريول فاضل رسل13209242042096054

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيمحمد نجم فالح غدير13210252042170468

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيكريم خليل ابراهيم أستبرق13211252042062003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيراضي عبد سعد البنين أم13212252042062007

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات االهلية النموذجية المستقبل انوار ثانويةاحيائيمهدي حمادي ناجي مريم13213252042095110

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات المركزية الريادة اعداديةاحيائيخريبط محمد احمد زهراء13214252042193067

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيموسى ناجي احسان افنان13215252042062092

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين بانيقيا ثانويةاحيائيحسين كاظم عقيل سيف13216252041031305

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين العزة اعداديةاحيائيجاسم جميل عزيز مهنا13217252041016069

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين العزة اعداديةاحيائيعبد عبادي الكاظم عبد علي13218252041016036

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالجليل عبد رياض رائد علي13219252041044287

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات واسط اعداديةاحيائيالحسن عبد كاظم حامد علياء13220252042066048

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيجبار شناوي ميري نوره13221252042170662

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائياحمد اياد عالء محمد13222252041150343

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات زنوبيا اعداديةاحيائيعلي طاهر علي زينب13223242042100079

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين العزة اعداديةاحيائيكاظم راضي علي حسين13224252041016014

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائيساجت عطشان الزهره عبد زينب13225182042205063

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيهاشم صافي عباس االء13226252042062095

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيغالي ياسين طعمة عالء13227242041203174

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات المسائية البتول اعداديةاحيائيهالل عبادي ستار زهوه13228252042170330

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين االهلية المستقبل انوار ثانويةاحيائيجيثوم كاظم حميد حسين13229252041207020

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المركزية النجف اعداديةاحيائيحسين منعم وصفي علي13230252041001198

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيحمزه علي محمد هدى13231252042084766

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةاحيائيعبود سلمان رشاد الحسن نور13232252041012225

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيوساف احمد ابو صباح زينب13233242042096097

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيزويد علي مظفر رضا محمد13234252041150317

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات المركزية الساجدات اعداديةاحيائيمنخي عباس حمزة زهراء13235252042084314

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المركزية النصر اعداديةاحيائيجبار حمزه رعد مصطفى13236252041007402

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات األهلية طالب ابي بن علي اإلمام ثانويةاحيائيفريخ كريم محمود زينب13237252042087042
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين القادسية اعداديةاحيائيالحسين عبد كاظم احمد حسين13238252041211005

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالزهره عبد الكاظم عبد اياد فرقان13239252042096431

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية الحكيم ثانويةاحيائيحسوني زيد عبد حمزه ولي13240252041151213

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيشمباره كاظم رياض نهاد13241252042059806

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الهيثم ابن ثانويةاحيائيناصر حمزة راهي محمد13242242041019053

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات المركزية االصيل اعداديةاحيائيضيدان سعيد جبار صابرين13243252042059573

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين القيثارة اعداديةتطبيقيحنظل شنان كريم محمد13244222051051076

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة418.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيشبيب حسين صالح زينب13245251952059116

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات الصدر امنة اعداديهتطبيقيموسى تعب حسين غفران13246252052082027

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيهادي رحمن مهدي فاطمه13247242052220193

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية العباسية ثانويةتطبيقيعبود حسين حميد مسلم13248252051156060

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات المركزية االصيل اعداديةتطبيقيعبيد كاظم احمد غدير13249252052059100

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقيعلي رسول الزهرة عبد الحسين13250252051157009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين االهلية الذكوات ثانويةتطبيقيتاجر اشعب محمد جاسم13251252051045003

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيمحمود شاكر محمد علي حسين13252252051008046

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيصبر كاظم فاتك زينب13253252052170106

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0الخارجياتتطبيقيجالب خليل اسماعيل بنين13254162052401029

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات القادسية اعداديةتطبيقيكسار حمزة عقيل سارة13255252052111009

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيشرهان حسين حيدر ايات13256162052226010

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيخلخال كريم محسن علي13257252051008099

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين غماس اعداديةتطبيقيعبد حياوي هاتف حسين13258242051016025

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةتطبيقيزغير رهيف فرحان عمران13259242051202095

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات الحسنة السجايا ثانويةتطبيقيمجدي عباس خضير زهراء13260252052104008

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات الخاصة النموذجية نورالهدى ثانويةتطبيقيمطر السادة عبد حسين نبأ13261252052063004

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيخضير سالم سمير زهراء13262222052323139

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيشهاب حمود ناظم مهدي13263162051357493

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات يافا اعداديةتطبيقيعبد كاظم جواد عذراء13264242052117033

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيزغير غالي منصور عدنان13265162051139077

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين القادسية اعداديةتطبيقيحمد كاظم الباسط عبد احمد13266252051211001

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات المسائية البتول اعداديةتطبيقيناجي هادي حسن زهراء13267252052170080

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقينعمه الزهرة عبد محمد حسين13268252051157029
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النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين  الكرمة اعداديةتطبيقيمحمد جاسم مصطفى سجاد13269222051039030

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين ميسان اعداديةتطبيقيخالد صباح خالد محمد13270252051011039

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية صيبع ابو فاضل الشهيد ثانويةتطبيقيحسن كاظم شاكر علي13271252051157062

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين الحسيناوي سعد صادق الشهيد اعداديةتطبيقيبحيبح وادي ميزر واثق13272242051061017

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0الخارجيونتطبيقيحسون مهدي فالح حسن13273252051400019

النجف/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيجواد محمد هادي فارس ندى13274162052226115

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة363.0الخارجياتادبيشهاب يوسف صادق محمد زهراء13275272022401058

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية االفاق اعداديةادبيلطيف عبد حيدر الدين سيف13276272021154037

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين الثبات اعداديةادبيتالي جابر العباس عبد مرتضى13277272021024070

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنين المؤاخاة اعداديةادبيجيثوم محسن سلمان كمال13278272021037034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيالحمزه عبد هاتف علي زهراء13279272022102076

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيناجي حسين عالء حسنين13280272021031050

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات الفاروق اعداديةادبيمخيلف محمد جاسم البتول نور13281272022069066

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين االصالة اعداديةادبيعبيد عيوب صباح علي13282262021035085

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات االنوار بحار ثانويةادبيخيرهللا بريسم حسين الهدى نور13283162022458121

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات الرفل ثانويةادبيكاظم رضا محمد باقر زهراء13284272022085007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات السالم حمائم اعداديةادبيمهدي صاحب امير الهدى نور13285272022109084

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيمهدي كاظم جميل بنين13286272022102029

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات الحضر ثانويةادبيرشيد نواف احمد تهاني13287272022051018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات مؤتة شهداء ثانويةادبيجبر عبد ابراهيم صفاء13288272022108028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الحرية ثانويةادبيموسى جاسم باسم طيبه13289272022099080

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات بغداد اعداديةادبيحسين علي ناهض مروه13290272022079047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةادبينذير جبار منتصر علي13291272021045038

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةادبينغماش هوان جبار ازهر13292242021202009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيناهي بردان عادل اسماء13293272022160007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات عكاظ اعداديةادبيناجي دفار علي اسيل13294272022088007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات الخالدات اعداديةادبيكناس جوده رزاق بنين13295272022067022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0الخارجيونادبيعكاش قاسم الكريم عبد علي13296162021400203

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةادبيمهدي هللا عبد قصي هدى13297162022162022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيعبيد حسن جاسم فاطمه13298272022094055

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين المسائية زرارة ثانويةادبيكاظم نجم سهيل سجاد13299272021152040
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات عمارة ام اعداديةادبيبرهان يحيى زهير ساره13300272022071034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيعلي عبود يونس حيدر13301272021151016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين الحمد اعداديةادبيعباس الكريم عبد عباس محمد13302162021056042

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيمايح عبيد هادي بدور13303272022160015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةادبيسمير جابر ستار حسن13304222021300022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات عليغ ناصر عادل الشهيد ثانويةادبيظاهي كريم احمد زهراء13305272022070016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيمحمد عباس علي حيدر13306272021031072

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات الهدى اعداديةادبيسلمان الحسن عبد حافظ عذراء13307162022150043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية االفاق اعداديةادبيجازع محمد منعم حسين13308272021154030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات الرقيم ثانويةادبيناهي عبود علي زهراء13309272022054017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنين الفتح اعداديةادبيعسكر هادي خالد عقيل13310272021011014

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين حمورابي ثانويةادبيبشاره حسين صباح محمد13311272021025013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين األزكياء اعداديةادبيطعين محسن الكريم عبد علي13312162021097086

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةادبيصادق مطلب جميل محمد13313272021022032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين الوثبة ثانويةادبيحمزه كمبر فالح حسين13314272021017015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات الرقيم ثانويةادبيمحمد حربي كريم ايات13315272022054002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين الوثبة ثانويةادبيحرج عبيد ماجد علي13316272021017054

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات عكاظ اعداديةادبيالكاظم عبد شاكر يونس مالك13317272022088088

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيصافي محمد حاكم مصطفى13318272021150094

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المسائية العراق اعداديةادبيفليح الهيل ابو محمد كرار13319162021357150

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المسائية الدير ثانويةادبيعبيد شبيب عباس محمد13320162021364068

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات السالم حمائم اعداديةادبيعلي حسن حيدر زهراء13321272022109034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيعناد دخين علي حسين13322272021016042

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنين المؤاخاة اعداديةادبيخدام جواد يوسف علي13323272021037033

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0الخارجيونادبيدخيل حسن نوري ايهاب13324162021400037

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات الفاروق اعداديةادبيحسين حميد عادل سجى13325272022069047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين العلم مدينة اعداديةادبيياسر علي حسن جعفر13326272021049018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيحسون صالح جميل حوراء13327272022102045

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات الحرائر ثانويةادبيجبر حسين علي اسراء13328272022107008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات الحرية ثانويةادبيحسن كريم حاتم براء13329272022099021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات المناسك ثانويةادبيحمزة مرزة موسى جيهان13330272022104029
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيصابون هللا جار حسين كمال13331162021371094

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0المختلطة الطوسي الشيخ ثانويةادبيمراد الرزاق عبد صالح مهدي13332282021108019

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين االهلية االجتهاد ثانويةادبيسعدون ناصر جمال علي13333162021347003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيالدين سيف المجيد عبد الكريم عبد علي13334162021495102

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين الجواد اعداديةادبيمحسن كريم خالد عباس13335222021062020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيرمضان هاني الزهرة عبد رنا13336162022217039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين قصر ام اعداديةادبيكربول عباس علي عباس13337162021042035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين الميمونة ثانويةادبيمراد الرزاق عبد عدنان محمد13338282021019059

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةادبيعطيه نور جبار حسن13339272021153029

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين األزكياء اعداديةادبيجبار محمود اسعد العابدين زين13340162021097048

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين الرسالة اعداديةادبيعودة ناصر عادل هادي13341162021013055

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات عمورية ثانويةادبيمدلول حميد باسم سجى13342272022098023

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين الوثبة ثانويةادبيمناحي عبيد صاحب علي13343272021017049

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات المناذرة اعداديةادبيخليل الكريم عبد حيدر سكينه13344232022078025

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين الفتح اعداديةادبييعقوب اليمه عبد حامد علي13345272021011015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات عكاظ اعداديةادبيلعيبي الحسين عبد علي انتضار13346272022088010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين القرطبي اعداديةادبيسلوم هللا عبد عمار الرحمن عبد13347212021054032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0المختلطة كصيبة ثانويةادبيلهواك فرار كريم حسن13348262021173008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المهيمن اعداديةادبيرعد علي عبد االمير عبد علي13349272021035016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيحداد يعقوب علي الرضا عبد13350162021352052

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين الرضي الشريف اعداديةادبيعيسى هللا عبد خالد سجاد13351162021052025

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات الزرقاء اعداديةادبيعبد الحسين عبد اكرم زينب13352232022108017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيمهدي كاظم احمد ضرغام13353272021031097

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية المدائن ثانويةادبيهربود محمود اياد بالل13354142021204006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات عكاظ اعداديةادبيكاظم صالح صبار الهدى نور13355272022088097

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيناصح جبار الدين صفاء علي13356152021015074

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الناهض العراق اعداديةادبيكاظم طعمه غالب علي13357152021003073

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات االمجاد ثانويةادبيرجب محمد احمد رحمه13358162022454007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين المسائية المربد ثانويةادبيعبل احميد محمد علي13359162021362035

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات البتول اعداديةادبيمنشد بداي حميد كلثوم13360162022242067

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات اليرموك ثانويةادبيمحمود ابراهيم جليل مريم13361212022125028
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسائية النهروان ثانويةادبيشتوي حسين علي حيدر13362142021206022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيمجيد غالب حسين علي13363122021200081

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الشهباء ثانويةادبينعمه لفته سالم فاطمه13364272022146029

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات البينات ثانويةادبيصكبان مسعد عمار ابابيل13365222022193001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيحسن مهلهل حميد محمد13366222021005043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيضيدان الحميد عبد مهدي علي13367272021016133

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيجويخ خلف عايد سجاد13368122021200056

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيجابر عزيز معين محمد13369272021031187

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الفردوس اعداديةادبيعلي الرزاق عبد محمد فاطمه13370132022118114

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المسائية زرارة ثانويةادبينايف عزيز صالح محمد13371272021152077

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين المنورة المدينة اعداديةادبيطلفاح راضي حاكم حبيب13372262021025011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين حمدان اعداديةادبيعلي محسن حسن يوسف13373162021046091

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين قصر ام اعداديةادبيخميس عباس سالم جعفر13374162021042012

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين االطهار اعداديةادبيمجبل ناصر حمود علي13375222021034018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات المسائية الروابي اعداديةادبيعبيد علي سامي نور13376272022161043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات عمورية ثانويةادبيجعفر علي عبد كريم هدى13377272022098046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين زيد بن اسامة اعداديةادبيعلي رحيم رياض سجاد13378272021016071

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات عكاظ اعداديةادبيجراد هادي جالل فاطمه13379272022088076

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةادبيعلوان حسين رزاق ارتضاء13380272022094002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةادبيحسين المهدي عبد صالح هاله13381262022076024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيرحمن موسى حسن امير13382272021031021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة377.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبيمحسن رحيم اياد العابدين زين13383271921044050

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المكاسب اعداديةادبيفيروز عبد حسن مصطفى13384272021003080

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين جيكور اعداديةادبيمحمد الصمد عبد حسن مهدي محمد13385162021061069

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات األبلة اعداديةادبيجبار ابراهيم عباس نبأ13386162022171051

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين البيان اعداديةادبيعلي علي عبد حسون امير13387232021014007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين االكرمين اعداديةادبيالحسن عبد شاكر مصطفى احمد13388162021017007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين الجزائر اعداديةادبيعمران عيسى عمران احمد13389232021043004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات عكاظ اعداديةادبيكاظم كريم هادي ياسمين13390272022088108

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات المودة اعداديةادبيسلمان الزم باسم قبس13391262022078027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيحمد محمود حسين وائل13392142021024331
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0المختلطة الكبرى بدر ثانويةادبيعالوي مهدي عوده احمد13393232021199002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين الصواري ذات ثانويةادبيجمعه حسين عالء حسين13394282021033006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين جيكور اعداديةادبيالنبي عبد علي محمد سامي عباس13395162021061036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيعبدالرحمن العباس عبد رعد كاظم13396162021495116

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0الخارجيونادبيمحسن اسماعيل حقي علي13397222021400113

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيسلمان سيد الحسين عبد عباس13398262021017042

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0المختلطة الفجر اعداديةادبيعبيد فاضل ميثم زهير13399232021173016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0الخارجياتادبيهدايت موفق جودت رسل13400162022401096

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0المختلطة الفرزدق ثانويةادبيصبر يحيى محمد كرار13401222021219007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0الخارجيونادبيالجبر هادي الرزاق عبد رائد13402222021400070

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيهادي علي عباس فاضل13403212021025033

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيكاظم هادي صالح أحمد13404232021253001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات ورقة ام ثانويةادبيمخيلف حميد هللا عبد دعاء13405282022091008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات الباقر ثانويةادبيمحمد نايف محمد نرجس13406232022105018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين الطالئع اعداديةادبيفارس عجيل كريم عباس13407162021012025

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0المختلطة االقتدار اعداديةادبيناصر سرحان ناظم محمد13408232021164028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةادبيهللا عبد حافظ وسام كرار13409162021350039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيعلي راضي خالد يحيى13410272021151061

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية الرواد ثانويةادبينادوس خريبط جميل علي13411232021255058

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات السالم حمائم اعداديةادبيالكريم عبد االله عبد الكريم عبد نور13412272022109086

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات الشيماء اعداديةادبيعبد عويد عماد زينب13413122022098043

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين الحاتمية ثانويةادبيمحمد حسين حسن محمد13414182021301023

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0المختلطة شوقي احمد ثانويةادبيفليح حسن علي علي13415212021231012

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0الخارجياتادبيحميد احمد مهدي اسماء13416212022401005

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةادبيحبيب عطار ضياء علي محمد13417272021153126

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةادبيسلمان انعيوي رعد ضحى13418162022204021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين الشهداء اعداديةادبييوسف عريبي كاظم ماجد13419162021015038

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين النجاح اعداديةادبيدرباس حسن رعد احمد13420142021027007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات االسكندرية ثانويةادبيعيسى عبيد سلمان هديل13421232022094027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين القطيف اعداديةادبيعبادي مكطوف حمزه حسين13422262021041013

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين الصالحين ضياء ثانويةادبيحديد حسين رحيم مرتضى13423282021039014
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين حلب اعداديةادبيسلطان فالح محمد حميد13424262021013044

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات عمورية ثانويةادبيعبيس مجيد فالح شهد13425272022098027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات الشعب اعداديةادبيعلوان اكرم عصام شهد13426132022098109

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين االخضر الحزام ثانويةادبيهللا عبد الصمد عبد طالب حيدر13427162021048004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات السدة ثانويةادبيهللا عبد نجم نصر غفران13428232022110036

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين الجزائر اعداديةادبيمحسن ظاهر تحسين حيدر13429232021043020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات الوركاء ثانويةادبيهللا عطا حسين علي كوثر13430232022079016

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةادبيغازي نجاح سالم انور13431232021254010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات التراث ثانويةادبيبريهي الحمزه عبد ثائر قمر13432232022148029

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيحسين حميد علي سجاد13433152021075050

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية الحسين ثانويةادبيبشير كاظم حبيب كرار13434112021208017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةادبيفليح عبيد جميل زينب13435222022321024

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين الطوسي الشيخ اعداديةادبيرحيم مالك اياد مالك13436272021031163

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين الداودي اعداديةادبيعبد فاضل كريم حاتم13437102021029004

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين حلب اعداديةادبيدحام حسوني صريم ارجيب13438262021013011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةادبيابراهيم السالم عبد ضياء انهار13439232022123003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين الغربي علي ثانويةادبيباشخ زويد محمد علي13440282021013025

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيسريح نعمه عبد بنين13441252022193019

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات اليمامة اعداديةادبيراضي محمد لؤي زينب13442162022167031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات الخمائل اعداديةادبيجواد مهدي محمد فاطمه13443122022127089

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبياحمد علي رحيم سارة13444231922271060

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيحمد االمام عبد مكي رضا13445162021011008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0الخارجياتادبيعيسى طه اسماعيل بنان13446272022401028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةادبيحصيني فرحان سعدون شهد13447112022218028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة396.0للبنين المهيمن اعداديةاحيائيخضير طعمه راجح تقي محمد13448272041035085

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة382.0للبنات غزة اعداديةاحيائيمحمد علي حسن عذراء13449272042057129

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة378.0للبنات السرور اعداديةاحيائيفرحان رسول احمد زينب13450272042066015

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنات السما اعداديةاحيائيخلف علي صالح سحر13451272042083084

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنات اسماء اعداديةاحيائيحسين زغير رزاق عتاب13452242042104124

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنات غزة اعداديةاحيائيحسن عيسى عباس فاطمه13453272042057149

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائينبهار هللا عبد ماجد صابرين13454272042052120
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيابراهيم عبد جميل فاطمه13455272042093083

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات الرقيم ثانويةاحيائيعمران محمد رضا حوراء13456272042054021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةاحيائيالعباس عبد ضمد عباس ايات13457272042053008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيغريب جياد عماد ندى13458272042058319

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيجواد طاهر صباح ضحى13459272042160284

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات الفواطم اعداديةاحيائيحبيب غنام محمد تقوى13460272042058069

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات السما اعداديةاحيائيحمزه وساف شاكر بنين13461272042083019

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيعلي عبد راشد عقيل نور13462272042068202

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات غزة اعداديةاحيائيعباس شاكر محمود زهراء13463272042057093

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيعبيد علي عبد حسين بنين13464272042093018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيسهر هللا عبد احمد شهد13465272042068130

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة407.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيمهداوي واشي حسين هاجر13466271942052156

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات الروضتين اعداديةاحيائيابراهيم شبوط قيس زهراء13467272042064084

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0الخارجياتاحيائيالزهره عبد الحمزه عبد حيدر زينب13468272042401085

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين السالم ثانويةاحيائيالرحمن عبد االمير عبد ازهر علي13469102041030006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين االنصاري جابر اعداديةاحيائيمحمود عباس كاظم عباس13470272041002090

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المؤاخاة اعداديةاحيائيمذير محمد خليل ياسين13471272041037042

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيمتعب صالح مهدي سراب13472272042088141

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات االمامة اعداديةاحيائيجاسم محمد عليوي ساره13473272042062062

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات القوارير ثانويةاحيائيلواح عليوي قاسم والء13474272042081145

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الثبات اعداديةاحيائيساجت حسوني حسن علي13475272041024060

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيمحمد فضل عباس زهراء13476272042068096

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيبزي نهير سعود باسم13477272041150022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات االهلية الصفوة ثانويةاحيائيابراهيم خليل خالد شهد13478272042145010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيدلهوم جبار ستار حوراء13479242042096046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيالرضا عبد خالد جواد ندى13480272042068188

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين الثبات اعداديةاحيائيعباس جبار رياض سالم13481272041024044

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين الحسينية اعداديةاحيائيعلوان داود شاكر مرتضى13482272041009131

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين الفتح اعداديةاحيائيعبد هالل علي عبد هالل13483272041011127

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات الرقيم ثانويةاحيائيعبيد عايد جمال سرى13484272042054047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات اليقظة ثانويةاحيائيعبد الرضا عبد رائد كوثر13485272042103034
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات النورين ثانويةاحيائيعزيز محمود راضي تقى13486242042138022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات القبطية ماريا اعداديةاحيائيجبر صبر ماذي ازهار13487272042052005

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيرضا محمد محسن عقيل باقر13488272041014031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين كربالء اعداديةاحيائيحمزة علي ماجد محمد13489272041001294

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين مأرب ثانويةاحيائيحمزه هللا عبد صباح محمد13490232041049047

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيكاظم داخل الحسين عبد رمله13491242042080045

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين الفتح اعداديةاحيائيفرهود حسين علي حمزه13492272041011039

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين الشوملي اعداديةاحيائيكريم حسين علي حسن13493232041054032

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات النورين ثانويةاحيائيعاصي عبد جبار رسل13494242042138031

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0الخارجياتاحيائيكاظم مهدي علي عبد نبأ13495272042401150

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات الصدر امنة اعداديةاحيائيعلي حميد جاسم بنين13496232042145022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيجوالن نعمه يوسف فاطمه13497272042068164

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات المركزية الكوفة اعداديةاحيائيهادي صالح نبيل فاطمه13498252042070170

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيجاسم هادي عماد حيدر13499272041007040

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةاحيائيناصر حسين باسم عالء13500272041153073

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيخاجي الحسن عبد حسن علي13501232041252149

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات الصدر امنة اعداديةاحيائيحسن علوان طالب بشائر13502232042145020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيسهيل هللا خير عادل ايات13503272042160041

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيعيسى خضير جبار نور13504242042118141

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية البدير ثانويةاحيائيحسون مطشر ناصر حسن13505242041209007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين االنام سيد اعداديةاحيائيناصر عباس صباح مهتدى13506242041039067

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات عكاظ اعداديةاحيائيعنيزي عبيد علي بتول13507272042088034

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيكاظم جابر نبيل زينه13508242042118086

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة318.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيمخيف روكان جاهل حوراء13509242042220194

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة317.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيبلط ابراهيم قاسم المجتبى حسن13510232041060018

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات البسملة اعداديةاحيائيموسى غنيم جواد دعاء13511272042068062

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيجبر محسن نعيم رسل13512242042220276

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائيمونس زبين الرحيم عبد رقيه13513242042106075

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة316.0للبنات العدوية رابعة اعداديةاحيائيعلي مهدي صالح بنين13514272042063027

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيسلمان الحسين عبد علي دعاء13515232042111038

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة315.0للبنين الفتح اعداديةاحيائيعلوان احمد شهاب احمد13516272041011005
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةاحيائيشعالن كاظم علي حسين13517272041006010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة314.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيحسين وحيد حامد هبه13518242042096168

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنات االسلمية رفيدة اعداديةاحيائيهاشم فاضل عباس دموع13519272042094021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنين االحرار اعداديةاحيائيساجت هاشم لطيف علي13520262041018066

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة313.0للبنات الحسين بنت سكينة اعداديةاحيائيجعفر فاهم حسين زينب13521232042123064

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنين االهلية االبرار ثانويةاحيائيجبر عبد حيدر كرار13522242041075008

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة312.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيعلي عزيز عدنان زهراء13523242042096077

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة311.0للبنين الفتح اعداديةاحيائيلفته عون عبد حسن حيدر13524272041011041

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيحسين عبيد حسين عبيد13525232041252136

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنات ميسلون اعداديةاحيائينحير جفات طالب مريم13526242042106211

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة310.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيسلطان محسن موسى ياسين13527252041150445

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيجبر الحسن عبد خالد يوسف13528272041154213

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة309.0للبنين الرياحي اعداديةاحيائيحمادي علوان حسن محمد13529272041013098

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0للبنات المستقبل ثانويةاحيائيجاسم تومان نعمة زهراء13530232042106046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيعبد ناصر جابر قاسم13531232041252197

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة308.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيعبيد حسين محمد حمزه13532272041014075

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة307.0للبنين الرميثة اعداديةاحيائيراضي عاشور شاكر انور13533292041002020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة306.0المختلطة المركزية الحيدرية اعداديةاحيائيعلي موسى احمد االء13534252042116002

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة305.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيكشكول احمد طه حيدر13535112041203065

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقيمصطفى شهاب شاكر حكيم13536162051426017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيطالل عويز كريم صابرين13537272052160134

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيالعباس عبد كامل نعمان كوثر13538272052160167

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيخلف كزار عادل رغد13539272052160070

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين المسائية االفاق اعداديةتطبيقيكاظم عودة علي صادق محمد13540272051154210

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات البسملة اعداديةتطبيقيحسين القادر عبد لطيف هناء13541272052068042

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة360.0الخارجيونتطبيقيداود سلمان الكريم عبد حسين13542162051400091

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين اإلقتدار اعداديةتطبيقيمحمد سالم فارس هاشم13543272051019090

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةتطبيقيعطيه الزهره عبد عباس زهراء13544272052102020

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةتطبيقياالمام عبد مهدي صالح زينب13545162052380045

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيهاشم االمير عبد خالد محمد13546272051153163

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيعبد شاكر حاتم مريم13547272052160232
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كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيمحمد جاسم ابراهيم هاني13548182051351028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات طوفان عباس حسن الشهيد اعداديةتطبيقيجبار حميد شاكر بنين13549272052053006

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات الجامعة ثانويةتطبيقيرمضان صبار حسين ايات13550162052155001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين الشوملي اعداديةتطبيقيدهش طاهر لقمان علي13551232051054011

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيناصر عبد نمير السجاد13552162051365021

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيهللا عبد هادي الزهره عبد رقيه13553272052160071

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين الفتح اعداديةتطبيقيهاشم ناصر قيس حسن13554272051011003

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات الزاهرة االنوار ثانويةتطبيقيصالح القادر عبد اسماعيل فاطمة13555162052462017

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةتطبيقيمنشد عباس حسين عقيل13556222051021030

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيعلي محمد موسى زيد13557272051153070

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات البصرة اعداديةتطبيقيلفته عبد الكريم عبد حوراء13558162052234028

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيعلي عبد رزاق نبأ13559272052160182

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات عكاظ اعداديةتطبيقيبديوي هاشم صباح زينب13560272052088014

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين الكليني الشيخ اعداديةتطبيقيعالوي حسين علي صادق محمد13561272051045085

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين المؤاخاة اعداديةتطبيقيشاكر تركي حسين محمد13562272051037033

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات العفاف ثانويةتطبيقيشعالن حسين كريم رقية13563242052130010

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين الجابري الهيل ابو الشهيد ثانويةتطبيقيعذاب جميل نسيم علي13564222051063022

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيجودة رزج حبيب بنين13565272052160026

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات العقيلة اعداديةتطبيقيعبود يحيى احمد فاطمه13566272052091046

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المكاسب اعداديةتطبيقيحسين جعفر صادق حسن13567272051003009

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين السالم اعداديةتطبيقيشبيب دخيل رياض علي13568222051013045

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات الزاهر العهد اعداديةتطبيقيخلف طالب خالد دعاء13569162052245007

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيالسيد عبد ابراهيم اياد حسن13570162051357080

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين المسائية الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيديواني حسين علي امير13571272051151001

كربالء/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات الفواطم اعداديةتطبيقيالرضا عبد طراد لقمان وسناء13572272052058067

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات الطليعة اعداديةادبيمشهول شاوي محمد رويده13573242022118019

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات حلب اعداديةادبيحسون محمد جاسم مريم13574242022107033

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المؤمل اعداديةادبيثعبان عبيس صاحب منتظر13575232021060037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات الحوراء اعداديةادبيحسين هللا عبد ساجد امل13576242022123002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات الصدر امنة اعداديهادبيتومان حسن احمد نور13577252022082026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات الشافعية اعداديةادبيبعيوي مراح رحيم زهراء13578242022111024
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المسائية السنية ثانويةادبيكاظم هللا عبد باسم منتظر13579242021211061

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات الرباب اعداديةادبيملتات قطان عدنان زينب13580242022094025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةادبيمطر فنطل ناظم عبير13581242022220068

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات الزهراء اعداديةادبيفضاله كريم رحمان سكينه13582242022134037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين التآخي اعداديةادبيعبد الحسين عبد علي زيد13583242021029017

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات خديجة اعداديةادبيسريح حسنه ابو طالب طيبه13584242022080024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين المسائية القاسم اعداديةادبيعون عبد موجد همام انور13585232021252013

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات ميسلون اعداديةادبيكاظم حمود ثامر رقيه13586242022106021

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات السنبلة ثانويةادبيعبد ابراهيم علي هدى13587242022135026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات الحوراء اعداديةادبيمزيد اجمن جمعه زهراء13588242022123021

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المصطفى اعداديةادبيصالح محسن سالم احمد13589242021017008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات اسماء اعداديةادبيلطيف مايع مهدي صفا13590242022104026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين عفك اعداديةادبيسلمان رشيد فرحان عماد13591242021011020

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات خديجة اعداديةادبيغافل الرضا عبد الكاظم عبد هدى13592242022080042

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة402.0للبنين الكندي ثانويةادبيجساب محمد عزير الدين ضياء13593241921040024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات االهلية الديوانية عين ثانويةادبيطاهر علي عماد نور13594242022192008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةادبيحجيل سلمان حسام طه13595242021007025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات الرباب اعداديةادبيعلي كاطع كريم بنين13596242022094006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات الديوانية اعداديةادبيجابر حسين حيدر الهدى نور13597242022103040

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات الدغارة اعداديةادبيعلوان الكاظم عبد حيدر حوراء13598242022124011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0الخارجياتادبيمهاوش عبد رحيم زهراء13599242022401024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات الشافعية اعداديةادبيحجي خنجر كاظم سارة13600242022111028

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنين سومر اعداديةادبيخريمط محل جواد محمد13601242021009065

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةادبي ياسين اثير حوراء13602242022220021

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0المختلطة الغفاري ذر أبي ثانويةادبيعبود حمزة تكليف طاهر13603232021168010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات الدغارة اعداديةادبيثامر الحسين عبد سليم ايمان13604242022124004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0للبنين التآخي اعداديةادبيحمود عبد عايد زيد13605241921029020

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات السنية اعداديةادبيمحمد حمزه علي زينب13606242022102047

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات ميسلون اعداديةادبيعواد كاظم طالب زينب13607242022106037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0المختلطه شمس عين ثانويةادبيهاشم محمود حسين كرار13608242021155028

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين األهلية بغداد ثانويةادبيغازي محمد الهادي عبد محمد13609242021044015

567 من 439صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات العقابي سالم حسن الشهيد اعداديةادبيحمزه عليوي حسن فاطمه13610242022186044

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0المختلطة الصادق ثانويةادبيكعين حميزه حيدر أمير13611232021172001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين الصالحية ثانويةادبيهللا عبد نجم أحمد حسن13612242021022013

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المنتظر الحجة ثانويةادبيناصر حسن فراس محمد13613242021007039

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنات النور اعداديةادبيهللا عبد حمد كريم هبه13614242022095045

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0الشيعي الوقف-للبنات الهدى بنت ثانويةادبيظاهر درويش كريم حياة13615242022112009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين نفر اعداديةادبيعباس هادي عدنان هشام13616241921025034

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات بلقيس ثانويةادبيكاظم الحسين عبد باسم هدى13617242022110041

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة385.0للبنين الثقلين اعداديةادبيفرحان مهدي كاظم هادي13618241921030080

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين الكرامة اعداديةادبيالخضر عبد عوض سجاد الفقار ذو13619242021004036

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعبادي عبيس الكاظم عبد علي13620242021030033

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات الحوراء اعداديةادبيعاجل حسان سعيد مريم13621242022123036

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنات الخلود ثانويةادبيصالح هادي حسين دعاء13622232022137010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيساجت حسين ياسر محمد13623222021010049

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين الثقلين اعداديةادبيحمادي حسوني شعالن حسن13624242021030009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين سومر اعداديةادبيفنوخ كريم محمد مصطفى13625242021009083

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0المختلطة الرواد ثانويةادبيسلمان مشير سلمان هشام13626242021020015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين قصر ام اعداديةادبيخليفة عجيل رحيم محمد13627162021042063

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنات النجاح صدى اعداديةادبيعبودي صعيب جمعه شهد13628222022170041

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات الشافعية اعداديةادبيحسين رشك باسم ساره13629242022111029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين التآخي ثانويةادبيبايش والي رحيم ثامر13630292021018005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين الحكيم اعداديةادبيذياب عطيه الحمزه عبد مصطفى13631232021044022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين الثقلين اعداديةادبيدبيس والي محمد جاسم13632292021009029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين القاسم اعداديةادبيكريم جميل مكي مصطفى13633232021006051

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين الكرامة اعداديةادبيجالب جودة باسم سجاد13634242021004040

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0الخارجياتادبيمزهر مسلم زمان تقى13635242022401008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين المسائية حيان ابن ثانويةادبيعجه حمزه حامد امير13636242021202011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0المختلطة المرتضى ثانويةادبيعبود مطر حسن مصطفى13637232021185009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيمهدي جواد اسماعيل حسن13638242021038016

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات بلقيس ثانويةادبيجياد ضايع العالي عبد شهد13639242022110024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيسعدون جعفر صادق حسام13640222021028015
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات بلقيس اعداديةادبيهادي علي ثائر رقيه13641232022120016

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنات الكوثر اعداديةادبيعبود مهدي محمد ملك13642242022108036

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة376.0للبنين الشامية اعداديةادبيمحمود جمعه حسين منتظر13643241921015066

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0الخارجياتادبيالساده عبد هيبه طالل رفل13644102022401042

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المحاويل اعداديةادبينجيب عدنان قحطان حسين13645232021008029

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات التراث ثانويةادبيعلي عبد حمادي ماجد تبارك13646232022148006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين األكبر علي ثانويةادبيحليو كاظم بداوي اسعد13647292021105001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية الصالحية ثانويةادبيكريم حسن موسى مرتضى13648242021212032

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين القادسية اعداديةادبيحسن موسى علي حسين13649252021211011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنين المسائية السنية ثانويةادبيكاظم حسين محمد العابدين زين13650242021211031

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0للبنات العقابي سالم حسن الشهيد اعداديةادبيحسن جهادي فالح عبير13651242022186041

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0الخارجياتادبيالحليم عبد علي جمال شفاء13652162022401191

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيحمد رشيد كاظم هللا عبد13653162021365037

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيعامر حسين علي فاطمة13654162022210088

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات الوفاء اعداديةادبيمحسن عبد محمد ايات13655292022058003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيغريب محمد هللا عبد بنين13656252022170026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات النفاخ نعيم الشهيد اعداديةادبيالساده عبد عبد علي سجى13657252022089038

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةادبيحمد شاكر كاظم علي13658272021006038

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين االهلية القصواء ثانويةادبيحمزه شهيد حمزه سامر13659252021214005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيعباس هللا عبد مهدي عقيل13660282021151156

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين االميني العالمة اعداديةادبيمحسن صالح احمد علي13661222021054043

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيعلي مجبل مطر مجيد13662162021495123

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0الخارجيونادبيطعيس حسين جاسم محمد13663232021400120

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين المدحتية اعداديةادبيجاسم عبيد ابراهيم احمد13664232021017001

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات طليطلة اعداديةادبيجبر مكي عمار وهاج13665232022092066

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين ميسان اعداديةادبيعباس علوان رعد زيد13666252021011025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيعيدان محمد جاسم علي13667292021001105

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة373.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيشالكة جمعه ذياب محمد13668261921047167

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيزوير ياسر الرحيم عبد زهراء13669222022311008

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0الخارجيونادبيهللا عبد محمد جاسم عمر13670142021400171

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات المسائية البتول اعداديةادبيعباس صاحب رعد نرجس13671252022170091

567 من 441صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0الخارجياتادبيحمود عباس مصطفى اسراء13672232022401005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين القاسم اعداديةادبيعبد مايح عماد منذر13673232021006054

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الصواري ذات ثانويةادبيرحيمه جليب رحيم احمد13674282021033002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المصطفى اعداديةادبيمحمد مجيد حسين اثير13675242021017005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0الخارجياتادبيعداي محمد هاشم حنين13676292022401024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين القدس اعداديةادبيصكبان حسين علي حسين13677232021055015

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيعيدان عبيد نجم هللا عبد13678232021251142

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين االهلية القصواء ثانويةادبيحمزه شهيد حمزه حسين13679252021214002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين القاسم اعداديةادبيكاظم جواد سعد عباس13680232021006026

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الياقوت اعداديةادبيداود فصوع بندر احمد13681272021038003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيعبيد حبيب ظاهر عقيل13682252021154020

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيمحيسن الرضا عبد علي حسين13683232021052022

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين التضحية اعدايةادبيلعيبي عطيه علي مجتبى13684162021053051

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسائية زرارة ثانويةادبيجاسم ناجي خضير حسن13685272021152021

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين المسيب اعداديةادبيلفته عبدالحسين علي زيد13686232021009047

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيزياره عاشور ابراهيم حيدر13687162021340024

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيبرغش حايف صباح فاطمة13688162022210084

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين االحرار اعداديةادبيحنون كنش حسن فالح13689262021018036

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0المختلطة الحسينية ثانويةادبيكاظم حميد حازم علي13690232021187011

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيحطاب مهدي خالد علي13691262021047129

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة390.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيناصر نهير عادل ازهار13692242042080002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة380.0المختلطة الشوملي شهداء ثانويةاحيائيجاسم مدلول محمد مريم13693232042219005

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة379.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيجياد تايه كاظم حوراء13694242042110025

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة374.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيهاشم عبد لفته حسناء13695242042220180

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة370.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائي هويدي حميد فاطمه13696242042220624

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0للبنات السنية اعداديةاحيائيجياد عبيد جواد زهراء13697242042102125

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة367.0المختلطة االنبياء خطيب ثانويةاحيائيحمزه الحسين عبد فاهم دالل13698242042171010

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيلباح حمزه زبيل حوراء13699242042080032

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيكريم جبر جليل هللا عبد13700242041001145

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات التحرير ثانويةاحيائيجبوري خماط عدنان نورا13701242042101120

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيالحسين عبد جالل احمد زهراء13702242042096064
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحمزه عطيه صالح صابرين13703242042220545

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات الجنان ثانويةاحيائيالحسين عبد فرحان الكريم عبد أيمان13704242042079002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0للبنات بلقيس ثانويةاحيائيجايخ طبك كريم زهراء13705242042110048

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيمحمد حبيب فيصل منتظر13706242041008123

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات فضة ثانويةاحيائيسهيل دويج حالوب ايناس13707242042190006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين السجاد اعداديةاحيائيجبار سالم حسين عالء13708242041027164

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين الشعلة اعداديةاحيائيمحمد عباس خضير منتظر13709242041012064

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيكريم علي الخضر عبد مؤمل13710242041203255

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات خديجة اعداديةاحيائيمتعب حسين محمد بنين13711242042080023

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيناصر نعيم هيثم هللا عبد13712242041001153

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات السنية اعداديةاحيائيتركي منديل فوزي رتاج13713242042102108

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيرمضان جميل راجي رقيه13714242042220284

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيوالي حبيب اسماعيل ايه13715242042139014

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنين الزيتون اعداديةاحيائيسلطان رهل حسن رياض13716242041036065

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات صنعاء اعداديةاحيائيبتيت فاهم عصام ازهار13717242042096003

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات السنية اعداديةاحيائيجبار ناصر حيدر ميسون13718242042102277

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات الصديقة ثانويةاحيائيعوده سلمان خلف نيران13719242042146097

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيعلي حسن احمد شهد13720232042120138

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيعلي كاظم حسام عبير13721242042139104

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة372.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيجبار رويضي خضير علي13722242051200055

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيحاجم راضي محمود مريم13723242052220214

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنات حلب اعداديةتطبيقيعطيه شدهان عدنان بنين13724242052107002

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيجبر محسن محمد مصطفى13725242051001066

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين المسائية السنية ثانويةتطبيقيعلي هدهود ناصر علي13726242051211028

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيموسى كاظم علي اية13727242052119004

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيشنان هاشم جلهام فرات13728242052220198

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيالرضا عبد عذافه عادل هدى13729242052106053

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيتعاب منديل محمد مؤمل13730242051203138

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين النفيس ابن اعداديةتطبيقيحرز كريم عايد امير13731242051002006

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنين قتيبة اعداديةتطبيقيعباس خضير بسمان خضير13732242051003009

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيأسود زنجيل خالد علي13733242051203112
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القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيحسين كاظم محمد ضحى13734242052220150

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيمحمد حسين ناصر شهد13735242052220255

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيكشاش هادي كريم زيد13736242051203068

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةتطبيقيحسين عبيس كاظم رقيه13737242052220089

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيعبد زيد عبد كريم محمد13738242051203159

القادسية/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات العفاف ثانويةتطبيقيجبر حسين عباس سجى13739242052130015

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة359.0للبنات المناسك ثانويةادبيشنان حسن فليح انتظار13740292022075006

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيمجبل دعار جحيل حيدر13741292021001059

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات عاتكة ثانويةادبيدهام دويج حسين خديجه13742292022063015

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0الخارجياتادبيعناد عبدهللا فيصل ايات13743292022401007

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0المسائية المجد ثانويةادبيفتنان لعيوس حسين انور13744292021152005

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيعمار حسن فراس عباس13745292021001092

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين الوائلي احمد الشيخ اعداديةادبيشباح سهر محمد يوسف13746292021008057

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0الخارجيونادبيعلوان حمزة عبد احمد13747292021400006

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة356.0للبنين المسائية القلم اعداديةادبيعبد عكوش عدنان نزار13748292021151183

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0الخارجياتادبيسراج علوان سعد ندى13749292022401068

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0المسائية المنار ثانويةادبيمرهج امحسود عذاب مهدي13750292021150092

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0للبنات ابيها ام ثانويةادبيظفير رهل جميل هدى13751292022070032

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيعرد مطر فليح علي13752292021153150

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0المسائية المجد ثانويةادبيمحل حسون علي حسين13753292021152008

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة352.0الخارجياتادبيعكيلي عواد سعود مها13754292022401064

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات فلسطين اعداديةادبيمشعب حسين رحيم بنين13755292022050015

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنين الثقلين اعداديةادبيصكبان نادر كريم حسن13756292021009035

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة351.0للبنات الحسين بنت خولة اعداديةادبيحسين سباطي هللا عبد اسماء13757292022078005

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيحسين ناصر علي حسين13758292021001048

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0المسائية المنار ثانويةادبيطالل عيسى الرحمن عبد علي13759292021150060

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة350.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيمعاط علي قاسم حسين13760292021001051

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0المختلطة طالب ابي ثانويةادبيحربي عكال عوض انور13761292021102002

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيطرطيز منسي عبد مهند13762292021153229

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين االهلية اوروك ثانويةادبيحاشوش كاظم جواد علي13763292021030003

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات المجد ثانويةادبياعويد اجوان سفاح حسنه13764292022068015
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السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيعبد سلمان رائد حسين13765292021001041

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيمطر علي عبد محمد عباس13766292021014081

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيهالسة سلومي جادر زينب13767292022060086

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنات فلسطين اعداديةادبيحريجه لطيف مسلم زينب13768292022050069

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة344.0للبنين النبوي المسجد ثانويةادبيسهر كاظم فليح الحليم عبد13769292021016041

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيسلمان عبيد الرضا عبد زينب13770162022217057

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0المسائية المنار ثانويةادبيفرحان داخل محمد العابدين زين13771292021150034

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة343.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيعبد حسن محمد حسين13772292021014047

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0المختلطة العالء ابي اعداديةادبيفرج بهلول حسن حسين13773292021109015

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0المسائية المنار ثانويةادبيطرار حسن غالي مشعل13774292021150089

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيجبار عباس محمد سجى13775292022060106

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة341.0للبنين االعتماد اعداديةادبيكاظم عبد غالي خالد13776292021010047

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيخضر عذاب فاضل سوسن13777292022160063

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة339.0للبنات الشريعة ثانويةادبيحميدي مثنى ضريس ايات13778292022089004

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنات خديجة ثانويةادبيعلي هادي حسين تبارك13779292022066008

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين الرضوان ثانويةادبيناصر زامل علي محمد13780292021023026

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيحسون محمد باسم حسن13781292021001028

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0الخارجياتادبيسنوح دويح سعيد منى13782292022401062

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنات السيبة ثانويةادبيشبر زغير شبر اسراء13783162022250002

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة391.0المختلطة االمين الهادي ثانويةادبيدعيم هللا عبد فيصل فجري13784291921110046

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0المختلطة طالب ابي ثانويةادبيعلي عبد صبار رجاء13785292022102003

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات خديجة ثانويةادبيراشد خليف ماجد هبه13786292022066043

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيكاظم كنان كاظم بنين13787292022160021

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0الخارجياتادبيخليوي عبدهللا المهدي عبد رغد13788292022401031

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيجبار داخل ابراهيم احمد13789292021001004

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات فلسطين اعداديةادبيهالل بريس سلمان قاهرة13790292022050102

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0المسائية المنار ثانويةادبينفيلي عمران سعد رضا13791292021150031

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيسلمان اطعيمة عامر احمد13792292021153010

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنات النور ثانويةادبيحتاته زغير باسم دعاء13793292022093044

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيخالوي حسن راضي هيام13794292022160126

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0المسائية المجد ثانويةادبيعبد الحسين عبد عادل احمد13795292021152001
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السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة405.0للبنات المسائية السماوة ثانويةاحيائيحسين رزاق هشام أيات13796292042160008

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيزنوح جهادي هالل بنين13797292042050032

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0للبنات االهلية الكندي ثانويةاحيائيعايد صافي عادل لينا13798291942085137

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة345.0للبنات البسملة ثانويةاحيائيسالم الحسين عبد برهان مريم13799292042069049

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة335.0للبنات البسملة ثانويةاحيائيعطشان عواد ثامر عذراء13800292042069037

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنات االهلية الغدير ثانويةاحيائيمحمد خليل الكريم عبد الهدى نور13801222042417082

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة357.0الخارجياتتطبيقيحسن راضي خليل حوراء13802292052401008

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين المسائية البحار ثانويةتطبيقيصبيح جابر علي حسين13803292051156060

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنين المركزية الغدير اعداديةتطبيقيحمزة كتاب رزاق علي13804292051025045

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنات الزهراء اعداديةتطبيقيمحمد سلمان طاهر فاطمه13805292052051085

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةتطبيقيمخيسير بديوي علي مريم13806222052143012

السماوة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةتطبيقيعبود هللا عبد ساجد زهراء13807252052056034

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنات الوالية ثانويةادبيعبد محمد حبيت هبوب13808292022067038

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة353.0للبنين غريب ابي اعداديةادبيعلي ابراهيم مؤيد عمر13809102021024060

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنات السرور اعداديةادبيالجيج ابو عبد عايد بنين13810242022085006

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0المسائية المجد ثانويةادبينور رسول نعيم كرار13811292021152032

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعطيه فويح حنون حسن13812292021009033

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة346.0للبنين المصطفى اعداديةادبيغزال المجيد عبد مظهر عثمان13813102021017033

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة403.0المختلطة العالء ابي اعداديةادبينيلي عباس حسن فالح13814291921109081

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة340.0للبنات االهلية البرهان ثانويةادبيسلمان قاسم احمد زهراء13815162022278006

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيزماط كنيوي عطية جمانه13816292022153009

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنين الجمهورية اعداديةادبيجعيل كريم رياض علي13817242021038041

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0الخارجياتادبيشريده رحيم جالل ايات13818162022401033

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة336.0للبنين االعتماد اعداديةادبيبلسم شنان محمد علي13819292021010091

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيشناوه خلف عادل سجاد13820222021010025

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة334.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيشهاب سلمان عدنان مصطفى13821162021353055

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة333.0للبنين االعتماد اعداديةادبيعبود كاظم ولفي رزاق13822292021010051

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات النور ثانويةادبيعبود حمزه علي بتول13823292022093023

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الثقلين اعداديةادبيمتعب الزهره عبد نجم مؤمل13824292021009114

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيحمادي شراد عمار علي13825292021001120

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيعباس كاظم جواد علي13826292021001107
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المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة332.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيجوده فاضل عباس مناسك13827252022086217

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةادبيمريعي الحسين عبد عالء حسن13828162021358015

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة331.0للبنين المسائية الشعب ثانويةادبيفهد محمد جاسم ابراهيم13829132021250001

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنات المسائية السماوة ثانويةادبيلفته محمد قاسم نرجس13830292022160105

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة330.0للبنين المسائية دخيل سيد ثانويةادبيمنخي عريبي محمد جعفر13831222021319009

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة329.0للبنين المسائية عفك ثانويةادبيشناوه علي مسلم حسين13832242021208014

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الكندي ثانويةادبيحمد كريم علي مرتضى13833162021100014

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات األهلية النجاح صدى ثانويةادبيعطشان مرزوك علي حنان13834222022174004

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيناصر جبير عظيم علي13835292021001119

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة328.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيفريد عكل حسن منى13836292022060152

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيبجاي كريم محمد رضا13837292021001067

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيسلمان داود اياد موسى13838112021189125

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة327.0للبنات الزاهر العهد اعداديةادبيوادي خلف ناصر فاطمه13839162022245057

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيجاسم ناصر رعد حسين13840292021014041

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0المختلطة االرشاد ثانويةادبيعلكم كردي علي غفران13841222022252005

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين حمدان اعداديةادبيمحمد جاسم صفاء محمد13842162021046074

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة326.0للبنين الحياة عين اعداديةادبيجعفر محمد حمودي محمد13843292021014118

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيطالب عذير مطنش أيمان13844292022060007

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةادبيعبيد ارهيف قاسم زهير13845292021153083

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0الخارجيونادبيصالح عيسى قحطان عيسى13846162021400241

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة325.0للبنين الفقار ذو ثانويةادبيكاين قاسم كريم حاتم13847292021011003

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةادبيعوفي احمد ماجد محمد13848162021358066

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية القاسم اعداديةادبيدخيل كامل احمد قاسم13849232021252065

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين اليرموك اعداديةادبيطارش بهلول حسين ايمن13850222021004003

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة368.0المختلطة العارضيات اعداديةاحيائيعوده رحيم حسن زهراء13851242042152008

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة364.0للبنين فلسطين اعداديةاحيائيحسون حسين ناصر حسين13852242041013059

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة362.0للبنين الرسول اعداديةاحيائيكصير عسل سعود راشد13853242041035052

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة354.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيمدلول محمد باسم غدير13854292042052198

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة349.0للبنات المسائية الديوانية اعداديةاحيائيحمزه حسين احمد اسراء13855242042220027

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين المركزية الكوفة اعداديةاحيائيحمود حسين علي حسين13856252041010040

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0المختلطة مارب ثانويةاحيائيحسين كريم يوسف كريم13857242041159017
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المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيحسن فليح شفيق صادق13858242041003128

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة361.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيطعمة محمد جاسم رافد13859162051358073

المحاسبة تقنيات قسم/الرميثة/االداري التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0الخارجياتتطبيقيمهدي شاكر جالوي ايناس13860292052401004

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة342.0للبنات بغداد اعداديةادبيعزيز حسن محمد فاطمه13861272022079044

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة338.0للبنين المسائية الرواد ثانويةادبيكتاب ناهي مؤيد علي13862232021255065

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة337.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيعوده غافل حيدر فاطمه13863252022086187

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة324.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيشخير جباره ستار محمد13864112021203192

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة323.0للبنين الكليم موسى ثانويةادبيجسور فليح منعم منير13865232021065041

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيحسن جواد فؤاد حسين13866252021024102

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيراجي صاحب حازم هللا عبد13867252021024160

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات سلمة ام اعداديةادبيحسن سعد فالح ياسمين13868292022060173

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات البدراوي ماجد الشهيد ثانويةادبيصكبان حسن ماجد براء13869252022107010

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المسائية الفضائل ثانويةادبيمحمود حسين ناظم علي13870212021275054

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين غماس اعداديةادبيعزيز كاظم حاتم حازم13871242021016009

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين األعراف اعداديةادبيسهر الرزاق عبد سعد حسين13872162021077013

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيسلمان المهدي عبد عباس محمد13873252021024260

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيعلوان عبيد عالوي حسين13874252021122041

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة322.0للبنات الدر شجرة  اعداديةادبيالحسين عبد الزهره عبد نجم فاطمة13875252022080087

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة321.0المختلطة الياسري نور ثانويةادبيصالح الرضا عبد احمد علي13876252021117015

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات  البتول ثانويةادبيمطر طرطير مجيد فاطمة13877232022104029

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات العذراء ثانويةادبيطاهر جبار علي ايالف13878282022058005

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيمحمد وحيد رياض عهود13879252022193098

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين المسائية زرارة ثانويةادبيعلي عزيز جمال ايمن13880272021152014

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنين الكليم موسى ثانويةادبيكرم محمد هاني محمد13881232021065035

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات االهلية العلوم قصر ثانويةادبيجياد حسين عباس زينب13882232022304008

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيمدلول رشيد حميد مريم13883252022086206

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيكاظم محمد عبود سرور13884232022271095

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة320.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةادبيكيطان عبد سعد سجا13885232022271090

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين حلب اعداديةادبيجبارة كاظم خالد معتز13886262021013176

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات عشتار اعداديةادبيخضير طالب ناجي مالك13887232022125025

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةادبيمحمد كريم حيدر علي13888252021008109
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النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات الرحمة مالئكة اعداديةادبيمناتي فارس رزاق وديان13889272022102185

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات البنين ام اعداديةادبيمهدي صالح حسين حنين13890232022091006

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيمحمود احمد مهدي ايمن13891212021001012

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات المسائية النهوض اعداديةادبيعلي هللا عبد هادي ايات13892272022160013

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنين ميسان اعداديةادبياحمد محمد نذير حيدر13893252021011022

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات بلقيس اعداديةادبيمنصور جبار سامي الهدى نور13894132022071079

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات المسيب اعداديةادبيزيدان عباس خالد نوره13895232022117108

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة319.0للبنات الفاو اعداديةادبيمنصور قاسم عامر شهد13896162022225021

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة355.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيهادي الجبار عبد عالء حسن محمد13897252041044383

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة347.0للبنات االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيالحسن عبد العباس عبد رحمن دعاء13898252042096147

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة358.0للبنين المسائية غماس ثانويةتطبيقيحمزه نور عبد جبار محمد13899242051201059

النجف/فنون التقني المعهد/ التقنية  االوسط الفرات جامعة348.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةتطبيقيهللا عبد العباس عبد عادل اشرف13900252051150017

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة591.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيوهيب حميد احمد فاطمه13901132042283111

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة590.7المتميزات ثانويةاحيائيروضان خشان محمود رغد13902242042084025

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة590.0للبنات االهلية المجد ثانويةاحيائياحمد داود عالء مينا13903192042383155

بغداد/والطبية الصحية التقنيات كلية/الوسطى التقنية الجامعة589.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيحبيب عباس محمود مريم13904212042294181

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة516.0للبنين الناهض العراق اعداديةاحيائيفرحان خلف عمار جالل13905152041003013

الحاسوب تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة458.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيمنشد جاسم كاظم جواد محمد13906162051364129

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين القادسية اعداديةتطبيقيابراهيم بالل ماجد قاسم13907252051211012

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0الخارجيونتطبيقيشرف اكبر شوكت احمد13908132051400006

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنين سينا ابن اعداديةتطبيقيشخير جباره باسم مصطفى13909112051017045

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيجاسم عياش ايوب فاروق13910192051360058

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين البصرة اعداديةتطبيقيمسعود حميد عزت احمد13911162051007005

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين االهلية االرتقاء نور ثانويةتطبيقيخضير كريم احمد عباس13912232051292003

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين االهلية الحناء منارات ثانويةتطبيقيغريب الحميد عبد علي الحميد عبد13913162051426031

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين التمار ميثم اعداديةتطبيقيكريم الحسن عبد ايار علي13914282051016096

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيحمود عبد خلف محمد13915142051201266

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيمشتت مجبل كاظم حسين13916152051071086

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين العمارة اعداديةتطبيقيحسن حمدان عادل حيدر13917282051006049

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيجواد الصمد عبد فالح عالء13918162051047091

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين حديثة اعداديةتطبيقيمحمود شكر عماد الرحمن عبد13919192051019042
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الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيالحسن عبد خنجر جمعه حسين13920152051007022

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين حزيران اول ثانويةتطبيقيابراهيم احمد عدنان محمد13921212051062022

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيعليوي كاظم وليد علي محمد13922152051007102

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيداود عوده حسن علي13923282051001087

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيسلمان المنعم عبد حيدر ياسر13924162051358240

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيجبار الرزاق عبد صالح احمد13925162051357024

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيالسادة عبد مرزوق حميد كرار13926162051022091

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيضايف محمد جهاد عمار13927162051053084

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيكريم سلمان ثعبان قاسم13928162051121028

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين البغدادي ثانويةتطبيقيجاسم خالد سالم هللا عبد13929192051030009

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيشبل محمد حسين علي13930162051084152

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقيسيد علي حسن حسين13931162051020029

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الصدر اعداديةتطبيقيعلي حسين معاذ حسين13932202051006025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين الطيار جعفر ثانويةتطبيقيادهيم حطاب بشار حسين13933281951020009

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيمنفي دحام عباس حسنين13934162051084052

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفتطبيقيحسن جاسب علي ايه13935142052221010

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين  االهلية موطني ثانويةتطبيقيعلي عمران عيسى رضا13936162051491020

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة484.0المسائية الشرقية اعداديةاحيائيشهاب احمد عباس احمد13937202041262007

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة475.0للبنين المسائية العراق اعداديةاحيائيياور ابراهيم حسن علي13938162041357055

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيالرسول عبد الجليل عبد عقيل مصطفى13939162051036136

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيهللا عبد قاسم اكرم ابراهيم13940162051084005

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة414.0للبنين االجيال اعداديةتطبيقيجويد جلوب جمعه شهاب13941162051014020

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيجياد حسين ناصر محمد13942162051357431

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية السيدية ثانويةتطبيقينعمة الحمزة عبد قاسم يوسف13943112051209066

واالتمتة السيطرة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الكهربائية الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية الغفاري ذر ابو اعداديةتطبيقيعجرش هللا عبد سليم محمد13944272051153170

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنات الكوثر اعداديةاحيائيعبيد ذويب ماجد فرقان13945262042083084

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات االصيل اعداديةاحيائيعشعوش علي عمار دانية13946112042064022

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة440.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيابراهيم محمد حيدر زهراء13947262042074053

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيحاجم عزيز الغفار عبد هللا عبد13948162051033061

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين البراق اعداديةتطبيقيحميد منصور محسن سيف13949152051002032

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيجمشير اسماعيل مصطفى محمد13950152051071268
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القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة403.0المختلطة الفرات ثانويةتطبيقيحسن جازع حسن علي13951162051301052

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيمحمد علوان حامد هللا عبد13952102051022036

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيابراهيم خليل صفاء مصطفى13953162051357461

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيبريص هادي حسين مصطفى13954142051018129

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المحاويل اعداديةتطبيقيحسين ناصر حسين احمد13955232051008005

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيفرج ماذي فالح منتظر13956282051151806

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيفرحان سعدي مثنى علي13957122051030099

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة390.0الخارجيونتطبيقيداود ناظم سعد يونس13958112051400080

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المعارف اعداديةتطبيقياالمير عبد هللا عبد محمد علي13959112051005042

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الجامعة ثانويةتطبيقيمالح ابراهيم جليل منار13960102052091039

القوى ميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الجزيرة رياحين اعداديةتطبيقيعبد عباس عالء الزهراء13961162052224005

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين المسائية الصقر ثانويةتطبيقيحسن علي عباس عمر13962102051208022

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة426.0الخارجيونتطبيقيجاسم محمد جاسم حيدر13963232051400027

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنات االهلية حديد زها أجيال ثانويةتطبيقيجاسم هميم عزيز زهراء13964142052197002

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةتطبيقيزيدان طارق زياد حمزه13965192051009023

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين الحمزة اعداديةتطبيقيبريسم مصراع نعيم الطيب علي13966262051003028

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين اليمن اعداديةتطبيقيمحمد محمود احمد عمر13967102051016053

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيسالم متعب صدام الدين عز13968182051014015

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة417.0المختلطة الرافدين ثانويةتطبيقيطاهر محمد عباس منتظر13969162051300080

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةتطبيقيكربول عباس الخالق عبد ابراهيم13970162051359004

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية االندلس ثانويةتطبيقيحواس طعمه الرزاق عبد عقيل13971132051256023

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين الدين صفي ثانويةتطبيقيحمدهللا واجد حازم محمد13972222051061031

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين الحقالنية اعداديةتطبيقيخليل الجادر عبد رقيب عمر13973192051020064

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنين الزبيدية اعداديةتطبيقيعبيد احمد فالح حسين13974262051011016

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنين االهلية الصفوة ثانويةتطبيقيالساده عبد طاهر حامد محمد13975272051130013

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0الخارجيونتطبيقيعبد علي عويد نسيم13976102051400054

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين جيكور اعداديةتطبيقيهللا عبد الجليل عبد لطيف عباس13977162051061048

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيصحن جاسم احمد اكرم13978142051018016

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنات الحرية شمس ثانويةتطبيقيحبيب جاسم اسامه طيبه13979132052079020

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيعليوي عبود صبيح علي13980282051012059

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنات الحرية اعداديةتطبيقيالرضا عبد سعيد عمار أيه13981122052107001
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واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة399.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقيالمجيد عبد عثمان الحميد عبد اسامه13982102051020032

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنين النعمانية اعداديةتطبيقيعودة علي حسين حيدر13983262051009012

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة473.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيجيجان كامل جالل احمد13984162051038004

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة471.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهتطبيقيصفر شكور شاكر شاهين13985202051048026

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة460.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيحسين جاسم محمد احمد13986162051363026

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة456.0للبنين االهلية ادم ثانويةتطبيقيدهر جيجان كامل علي13987162051038092

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيمهجر نصر عدنان حمزه13988162051363104

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة455.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيحسين خضير صبيح حسين13989162051084063

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0الخارجيونتطبيقيجابر طعمه خيري احمد13990162051400011

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة453.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيعلي جمعه علي احمد13991162051001019

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة450.0للبنين الصادق اعداديةتطبيقيمكلف عبد طاهر مصطفى13992162051031031

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة448.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيحسين جميل فاضل هاشم13993162051363291

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة444.0الخارجيونتطبيقيمهدي الحسين عبد هيثم سيف13994162051400149

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقييراد حريز علي أيمن13995162051001002

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة443.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيابراهيم المعبود عبد ابراهيم خالد13996162051371083

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيابراهيم المعبود عبد ابراهيم بدر13997162051371023

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيهادي عباس حسين ناجي13998162051365231

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةتطبيقيوادي جاسب سعيد علي13999162051360027

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين عدي بن حجر اعداديةتطبيقيمجلي كاطع خزعل قاسم14000162051062070

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة432.0الخارجيونتطبيقيمسير دايخ حسين حافظ14001262051400006

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين المسائية االندلس ثانويةتطبيقيمحمود سلمان عادل علي14002132051256049

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين االطهار اعداديةتطبيقيعليوي خضير محسن عبدهللا14003222051034031

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين النهرين ثانويةتطبيقيمحمود محمد الرحمن عبد عثمان14004182051067018

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيهللا جار زغير سالم حسام14005222051307029

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين الثبات اعداديةتطبيقيجاهل جبار حسين ابراهيم14006272051024001

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيبداي محمد الرحيم عبد حسين14007222051300037

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات الفوز ثانويةتطبيقيخلف مطر عمار تبارك14008132052099006

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات المسيب اعداديةتطبيقيعلي عبد ماجد هادي فاطمه14009232052117038

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيطعمه سعيد علي محمد علي14010182051006040

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيمحسن حاجم عالء محمد14011162051036120

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيمحي بشير قيس محمد14012162051363258
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المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنين القدس اعداديةتطبيقيطه خالد صالح انس14013102051014021

المساحة تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةتطبيقيعباس كريم انور حسين14014142051203025

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة479.0للبنات االبتهال ثانويةاحيائيمثنى عجيل خالد زينب14015222042166018

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة467.0للبنات المسائية القائم ثانويةاحيائيمحسن علي حسين ايمان14016192042371023

المواد تقنية هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة463.0للبنات البطولة اعداديةاحيائيجاسم عوض غافل ريام14017102042110051

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة483.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيحمود حمزة الدين صفاء علي14018122051030091

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة441.0للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيحمدان زامل هشام زيد14019132051005020

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين الجواهري ثانويةتطبيقيحمادي عواد حسين يونس14020122051013038

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات الخنساء اعداديةتطبيقيثامر العباس عبد الخضر عبد اسيل14021292052056002

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0المختلطة النظامية ثانويةتطبيقيعليوي محمد اكرم مسلم14022212051206014

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين المتميزين ثانويةتطبيقيعبدالحسن نوري سعد علي14023142051007005

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنات حماة اعداديةتطبيقيفيحان تركي قصي غفران14024112052084033

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيداود صباح اركان نورس14025132052118081

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنات النموذجية االنبار ثانويةتطبيقيحمود علي زهير هاجر14026312052058018

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0الخارجيونتطبيقيغالي عبدالرضا حكيم حسن14027282051400013

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين قباء اعداديةتطبيقيشفي هللا شمس عارف حسن14028152051010013

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيحزوم فاضل حازم علي14029232051251193

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين الجبوري نزهان الشهيد اعداديهتطبيقيحسين علي حسن ابراهيم14030202051048003

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة396.0للبنات الحرية اعداديةتطبيقيسلمان محمد ثامر والء14031122052107062

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيحاتم علي حسين مجتبى14032122051007092

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةتطبيقيرحمان سلمان داود معتز14033212051278075

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات الحرية اعداديةتطبيقيحسين مهدي مهند شهد14034122052107031

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنين  االهلية موطني ثانويةتطبيقيسابط سامي محمد حسين14035162051491015

الميكاترونكس تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات سومر ثانويةتطبيقيعصيود حسين علي حوراء14036142052072017

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة442.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيبشير حسين حليم مقداد14037222041058147

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين البراق اعداديةاحيائيحنظل سعدون حسن موسى14038152041002070

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة438.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيطاهر حسين لؤي مصطفى14039142041203226

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة430.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيهادي صالح علي ايات14040112042218010

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0عربية دراسة للبنات المسائية المسرة اعداديةاحيائيالكريم عبد محمد جمال مروه14041202042282222

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين النبوية البعثة اعداديةاحيائيجامل حسين امين صفاء14042212041028022

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة427.0للبنين المروج إعداديةاحيائيعلي كاظم هللا عبد أحمد14043142041013001

567 من 453صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة429.0للبنين البشير اعداديةتطبيقيثاير محسن هالل موسى14044142051036074

التطبيقي الميكانيك تقنيات هندسة قسم/بغداد/الهندسية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة391.0الخارجيونتطبيقيفلك عبيد باسم علي14045162051400199

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة435.0الخارجيونادبيسلمان علي حسين علي14046112021400080

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة434.0للبنين النهروان اعداديةادبيناصر نجم كاظم علي14047152021020091

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةادبيجهاد الغفور عبد مهنه هللا خير14048192021343057

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنات االهلية ابيها أم ثانويةادبيمرداو حافظ كريم ايات14049142022198001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنين النهروان اعداديةادبيحسن رستم كاظم ليث14050152021020106

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة415.0للبنات العزة اعداديةادبيعلي محمد الرسول عبد قاسم طفوف14051122022118037

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة413.0للبنين طه اعداديةادبيجواد حمودي الحسين عبد ياسين14052142021177183

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةادبييوسف حسن محمد جنات14053152022054022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات االنتصار اعداديةادبيرضا محمد حيدر رفعه14054132022091035

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين المصطفى اعداديةادبييوسف جاسم محمد حيدر14055152021009060

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيشروان عزيز ابراهيم فرقان14056162052383115

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات الخلود ثانويةتطبيقيعلي محمد ضياء داليا14057122052093010

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيسعد سهر اسعد ابرار14058122052105001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةتطبيقيمحمد ذياب باسل شروق14059212052290015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنين المسائية االندلس ثانويةتطبيقيحسن محمد هيثم علي14060132051256028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةتطبيقيشبيب دخيل حسين احمد14061112051210008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين العلمية الحسين اعداديةتطبيقيمسلم الحسين عبد علي مصطفى14062112051013064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين العراقي التراث اعداديةتطبيقيياسر سلمان عبد حسن14063152051008018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيسالم رحيم سالم عمار14064112051009063

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة382.0للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيخلف جاسم مزهر حسين14065152051009012

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنين المسائية السيدية ثانويةتطبيقيجريح هويدي رافد احمد14066112051209004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقينعمه صاحب ياسر كرار14067142051201237

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنات الرياحين ثانويةتطبيقيمنخي جافل عطا وفاء14068122052122026

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنين الشرقية اإلعداديةتطبيقيالحسين عبد كاظم نهاد يوسف14069142051022112

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنين المسائية التأميم اعداديةتطبيقيابراهيم عطار المهدي عبد منتظر14070242051203190

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة379.0الخارجيونتطبيقيعلي رمضان محمد فهد14071162051400248

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة377.0للبنين الجواهري ثانويةتطبيقينجم جبار محمد جبريل14072122051013008

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيعبود فرج محمد سجاد14073152051007050

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنات الرياحين ثانويةتطبيقيعنون عباس خالد زينب14074122052122015
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيصالح حسن صالح محمد14075162051352240

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيسعيد كمال فاروق فراس14076132051005064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيالرضا عبد كاظم حسن محمد14077152051011092

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنين المسائية العال ثانويةتطبيقيابراهيم خليل نهاد يوسف14078112051203273

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة373.0للبنات العربية الثورة اعداديةتطبيقيمحمد ماهر عماد تبارك14079132052093015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيموسى نعيم رياض كوثر14080272052160164

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنين المسائية الطف ثانويةتطبيقيفلفل ابراهيم اركان كرار14081132051257068

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات الحرية اعداديةتطبيقيمهدي جعفر خضر سجى14082122052107029

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنين المسائية المسيب ثانويةتطبيقيخضير عبيد قيس محمد14083232051256078

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات الناصرة اعداديةتطبيقيجعفر حنون عالء بتول14084142052133005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيشمخي الزهره عبد اسعد امير14085132051250011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيحمود حطاب الواحد عبد محمد14086122051025082

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةتطبيقيابراهيم خليل هللا عبد علي14087142051019064

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين جيكور اعداديةتطبيقيشري جابر عادل علي14088162051061062

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنات االهلية الحرية متفوقات ثانويةتطبيقيحسن عبود الكريم عبد تقى14089122052136005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين العلقمي نهر اعداديةتطبيقيصالح حسين علي جعفر14090272051008016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين سيناء اعداديةتطبيقيجاسم علي محمد عمران الحسين14091132051019002

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنات االستقالل ثانويةتطبيقيناجي عالء محمد نرجس14092132052075023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات االستقالل ثانويةتطبيقيحمادي علوان حميد تبارك14093132052075005

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات البنين ام ثانويةتطبيقيصالح عبد محمد سكينه14094132052080020

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات الزهور اعداديةتطبيقيجابر صغير محمد فاطمه14095142052080024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيمهدي عبد حسين هللا عبد14096112051058096

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين األهلية التكامل ثانويةتطبيقيمهدي حمودي ماجد حمودي14097122051038004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات األمل اعداديةتطبيقيعتبي فرج حسين زهراء14098112052065024

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيحنتوش الزهرة عبد حبيب مقتدى14099152051071300

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات العزة اعداديةتطبيقيعلي محمد االمير عبد حيدر زهراء14100122052118023

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةتطبيقيعدنان طالب علي حسين14101262051205019

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيبدر خضير كريم علي14102121951007059

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة426.0للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيحميد المجيد عبد وليد احمد14103131951001015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين المسائية االندلس ثانويةتطبيقيجالب كاظم جواد امير14104132051256004

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنات حطين اعداديةتطبيقيكاظم فلحي قاسم غروب14105132052103027
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيلفته جاسم علي مقتدى14106141951029034

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةتطبيقيمعيضد مطر غالب محمد14107142051171013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة364.0الخارجيونتطبيقيعبد كاظم عدنان علي14108102051400034

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيهللا عبد عمران قيس هللا عبد14109142051201156

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنات االعظمية اعداديةتطبيقيعبود ثابت احمد مآب14110132052073026

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيصانت زامل عقيل مسلم14111152051071282

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنات المسعودي ثانويةتطبيقيعباس خضير سعد فاطمه14112232052095016

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيالرحمن عبد المجيد عبد فراس سامي14113102051019030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات المسائية السماحة ثانويةتطبيقيكاظم حسين حميد زهراء14114112052215027

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيحسن سعدون رعد علي14115152051018036

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين المحبة اعداديةتطبيقيعمران رحيم سعد أمير14116112051003001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين الجواهري ثانويةتطبيقيالرحمن عبد جواد سمير الرحمن عبد14117122051013022

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين االهلية التميز ثانويةتطبيقيشاكر رفيق طاهر محمد14118102051053006

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين االعظمية اعداديةتطبيقيحسن عباس رعد الرحمن عبد14119132051001048

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات المسائية الرضي ثانويةالشريفتطبيقيحسن علي حسن تبارك14120142052221014

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات تموز 14 ثانويةتطبيقيجاسم فائق عباس زهراء14121142052071007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيصالح كاظم اسماعيل باقر محمد14122132051012109

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين االسراء اعداديةتطبيقيفرحان دحام كمال سامر14123102051011028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات الشرقية الثانويةتطبيقيمريود كيف حامد هاجر14124142052097017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين المستنصرية اعداديةتطبيقيعباس زيدان عادل الرحمن عبد14125132051031030

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات البسالة اعداديةتطبيقيسلمان فاروق عمر سعاد14126132052092018

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين االمين البلد اعداديةتطبيقيدعاس سلمان موفق همام14127112051033042

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين المفيد الشيخ اعداديةتطبيقيكاظم الطيف كاطع مقتدى14128252051009088

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيجساب وهاب كريم منتظر14129132051250078

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات المعراج اعدايةتطبيقيعبيد عليوي خضر عبد رشا14130102052113013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين الخاصة النموذجية الفارابي ثانويةتطبيقيمذكور فرج صباح مجتبى14131162051110051

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين اليمن اعداديةتطبيقيجاسم صالح فراس حارث14132102051016015

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين األهلية األقصى ثانويةتطبيقيلفتة محي صادق حسن14133112051040007

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين الضيفان ابي اعداديةتطبيقيحسن فالح حازم انس14134212051031001

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين النضال إعداديةتطبيقيعبود علي محمد العزيز عبد14135142051014013

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات العربي السيف اعداديةتطبيقيحماد هللا عبد رزاق اسراء14136132052111001
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الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات البطولة اعداديةتطبيقيمحمد كاظم مصطفى براء14137102052110017

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0الشيعي الوقف للبنين ( ع ) الجواد االمام ثانويةتطبيقييوسف وجيه محمد فواح يونس14138142051033011

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات الرميلة اعداديةتطبيقيفرحان صبري رعد ضحى14139152052044028

الرصافة-بغداد/االدارية التقنية الكلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةتطبيقيعلي نفل حسين حيدر14140142051015023

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنات السعادة ثانويةادبيعلي محمد جاسم رند14141142022120014

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين البشير اعداديةادبيالستار عبد كامل فاضل محمد14142142021036099

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات الفداء اعداديةادبيفليح كاظم عامر لمى14143142022100089

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين النجاح اعداديةادبيكاظم عبد سالم الحسن أبا14144142021027001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيثعبان فريق قائد جعفر14145112021009020

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةادبيمسير ابراهيم ياسين محمد14146102021200138

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيفياض ناظم خالد اسماعيل14147132021034020

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين شورش اعداديةادبيشاكر أكرم عمر هللا عبد14148212021076018

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات البتول اعداديةادبيرشيد هاشم عامر نور14149112022072127

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين الوارثين اعداديةادبيمحي خلف زيدان سجاد14150152021013045

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيمحمد حسين ناصر سجاد14151142021201118

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين السياب اعداديةادبيزيارة نعمه جبار علي14152112021028074

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين صنعاء إعداديةادبيثجيل هللا عبد رعد هللا عبد14153142021025037

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين الداخلية اعداديةتطبيقيعسل عبد احمد ابراهيم14154102051033001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيحمود كاظم جواد زيد14155132051012046

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنات االسكندرونة اعداديةتطبيقيكاظم عوده عادل رسل14156142052099011

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنات راوة ثانويةتطبيقيمحمد صالح عماد نور14157192052145017

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات الكبرى بدر ثانويةتطبيقيعباس خضير يعرب وفاء14158142052104026

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات االهلية الحكمة اعداديةتطبيقيهللا عبد اسماعيل خليل ساره14159142052086010

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة366.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيسلمان حسين صفاء منتظر14160182051351025

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنات عائشة اعداديةتطبيقيالعيبي جبار عادل فاطمة14161142052074036

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات القرى ام اعداديةتطبيقيحمود باقر مهدي نبراس14162142052079060

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات فدك ثانويةتطبيقيالرضا عبد علي عبد حازم ايه14163142052070001

التطبيقية الفنون كلية/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةتطبيقيمحمد جمعه سعد خديجه14164122052096005

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.2للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيموسى ثجيل عباس نور14165132042281151

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيبديوي صالح الحسين عبد محمد14166222041301036

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0الخارجيوناحيائيمطلك عبدالغني رياض عمر14167102041400027
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المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة587.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيحمد الكاظم عبد قاسم سرى14168142042111155

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة585.0الخارجيوناحيائيحسين هاشم حسن المؤمنين أمير14169242041400001

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة584.0للبنين المسائية التأميم اعداديةاحيائيطاهر هللا عبد الرزاق عبد علي14170242041203208

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة583.0للبنين سامراء ثانويةاحيائيمري خضير عدنان حسين14171222041092012

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.4للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيالزم صويح ثامر الهدى نور14172132042281145

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للمتميزات المالئكة نازك ثانويةاحيائيمحسن صاحب احمد مريم14173272042077115

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0الخارجيوناحيائيثجيل جبر كريم الهادي علي14174132041400038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة581.0للبنات الطليعة اعداديةاحيائيسلمان طالب سالم زهراء14175232042088198

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.6للبنين االهلية براثا ثانويةاحيائيعاكول عناد رائد يوسف14176252041205263

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0الخارجياتاحيائيموزان حسان كريم زهراء14177102042401038

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنين الناهض العراق اعداديةاحيائيحسين عطا محمد مصطفى14178152041003102

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0للبنات جرير اعداديةاحيائيحسين حدود محمد هاجر14179122042089098

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة578.0ايسر-  الخارجياتاحيائيحسن محمدعلي عبدالغني امنه14180172042403023

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيعاشور قاسم اسعد ضيء14181142042134115

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنين الحمزة اعداديةاحيائيمخلف خوان كاظم مهدي14182262041003178

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0للبنين النبوية البعثة اعداديةاحيائيرزيج علي محمد علي14183212041028033

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة575.0الخارجيوناحيائيعسل راشد عناد وليد14184232041400171

المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة574.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيعلي ستار عباس داليا14185212042145035

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيمشالي عبود جاسم نور14186152042080340

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة546.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيشنيهج ثامر راضي عذراء14187142042066070

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنات االهلية المرتضى ثانويةاحيائيكاظم حمود حيدر رغد14188252042110025

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة538.0للبنات السنية اعداديةاحيائيكحط حسين عباس زينب14189242042102167

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنات الربيع زهرة اعداديةاحيائيشياع جاسم محمد بنين14190152042050013

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0المختلطة المرتضى ثانويةاحيائيكاظم حميد شهيد غفران14191232042185030

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0المختلطة الهداية ثانويةاحيائيهللا عبد نعيم علي براء14192212042262010

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0للبنات المركزية الالذقية اعداديةاحيائيبديوي الزهره عبد ماجد الهدى نور14193252042056333

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة530.0كردية دراسة للبنات المسائية رابرين ثانويةاحيائيرشيد حمه محمد حميد ريناز14194202042382046

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة529.0للبنات قرطبة  اعداديةاحيائيفاضل الدين عز هللا وعد زهراء14195172042231149

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة527.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيخلف مالك سالم فرح14196102042221080

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0كردية دراسة للبنات ئاال ثانويةاحيائيعزيز رسول نهاد هشت به14197202042344070

التمريض تقنيات قسم/المعظم باب بغداد/الطبي المعهد/الوسطى التقنية الجامعة526.0للبنات الغدير ثانويةاحيائيفهد حسين خضير هديل14198232042131086
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المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة588.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيعباس مصطاف علي أنس14199192041009002

المنصور بغداد/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة582.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائينصيف محمود مؤيد نور14200232042271752

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0المسائية الراية اعداديةاحيائيعلي جميل خالد جمعه14201192041341037

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنين المسائية المسيب ثانويةاحيائيارزيج محمد شوكت حسين14202232041256031

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة547.0للبنات الوفاء اعداديةاحيائيعبود منصور صادق طيبه14203292042058059

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاحيائيرشيد علي حسين بالل14204102041208010

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةاحيائيفرج ابراهيم كريم علي14205262041203099

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة544.0للبنين الدوالب ثانويةاحيائيكردي محمد ضياء احمد14206192041016002

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة543.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيثامر كطيفه ابو كاظم ريام14207242042124072

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0للبنات البتول ثانويةاحيائيقادر علي عباس سندس14208182042175035

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة541.0الخارجيوناحيائيوهيب احمد ثعبان احمد14209212041400004

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين التآخي اعداديةاحيائيحسين جبر حامد سجاد14210242041029034

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0للبنين المحاويل اعداديةاحيائيالشهيد عبد عليوي مهند عباس14211232041008093

المجتمع صحة تقنيات قسم/االنبار/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0الخارجيوناحيائيكايم عبود جبار احمد14212262041400002

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنين المسائية بوتان اعداديةاحيائيالياس اسماعيل برهان محمد14213212041270047

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة577.2للبنين المتميزين ثانويةاحيائيخلف عبدالكريم صفاء منتظر14214142041007120

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0المختلطة الهداية ثانويةاحيائيعلي مرشد سلمان محمود14215212041262013

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين حلوان ثانويةاحيائياحمد حسن محمود عمر14216212041055059

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيجراد عزيز وحيد ايات14217212042140021

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائياحمد وهاب رعد زهراء14218212042137079

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات االنام اعداديةاحيائيحيدر علي حيدر سارة14219212042135052

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنين التأميم صدى اعداديةاحيائيعلي اسماعيل رحمان عثمان14220212041033064

بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنين بردى ثانويةاحيائيعواد محمد يوسف سليمان14221212041229030

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيعلي حسين يوسف مصطفى14222212041005168

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة549.0للبنات االنام اعداديةاحيائياحمد عزيز احمد سجى14223212042135055

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة545.0للبنين الرفاعي ثانويةاحيائيجمعة احمد جمعة عمر14224322041004043

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة542.0الكردية الدراسة- الخارجياتاحيائيالرحمن عبد نجم الرحمن عبد هره به14225202042403005

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة540.0الخارجياتاحيائيحسين عباس محمد اسيل14226212042401010

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة532.0للبنات الحجرات اعداديةاحيائيعالوي رشيد عبد شيماء14227212042109059

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة531.0المختلطة المسائية المصطفى ثانويةاحيائيمحمد حسن عمر ديمن14228182042354010

التمريض تقنيات قسم/بعقوبة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة525.0للبنات الحجرات اعداديةاحيائيحميد عبد سالم زينب14229212042109042
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة580.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيكاظم جواد رشيد فاطمه14230262042250309

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة576.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيعلي حسين ناصر فاطمه14231262042086144

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة568.0للبنين الدين شرف اعداديةاحيائيعباس منيهل محيسن علي14232262041044034

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة567.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيفزاع باقر حبيب حوراء14233262042086050

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة566.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةاحيائيهديمي سعد ناصر يونس14234292041005170

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيعلك الخالق عبد ماجد زهراء14235262042250115

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0الخارجيوناحيائيحميدي ياسر كاظم علي14236222041400096

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة563.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيعلي عناد حيدر الهدى نور14237222042113148

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة560.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيتايه عوده سالم حوراء14238262042100017

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيجبر الرضا عبد تكليف منتظر14239252041014163

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنين الدغارة اعداديةاحيائيعباس سالم حازم صادق14240242041008057

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيخلف مهدي صالح علي14241222041091130

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيسبتي علوان حميد كاظم14242282041007021

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيجياد زغير الحسين عبد احمد14243222041058005

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيجاسم جفال فاضل جمانه14244232042271159

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيجاسم هللا خير عباس مسلم14245262041005126

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنات فضة ثانويةاحيائيبصيل شرهان جميل بيداء14246262042095007

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيسعدون حسين علي تبارك14247222042203006

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة554.0للبنات سمية ثانويةاحيائيوطين شعير حيدر نبأ14248262042118030

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0للبنين سعد شيخ اعداديةاحيائيناشي زبون حبيب حسن14249262041017021

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة553.0المختلطة الفجر اعداديةاحيائيمحمد هادي حسن مصطفى14250232041173163

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيزغير مهاوش سالم علي14251222041301027

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنات الرسول بضعة اعداديةاحيائيعلي احمد يوسف مريم14252272042087135

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة552.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيحسان محمد حاتم زهير14253222041077061

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيمحمد رحيم رافد علي14254232041251286

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة551.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيمجيد فهد حسين وليد14255222041035308

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين المدحتية اعداديةاحيائيعبيس كطوف مصعب محمد14256232041017150

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةاحيائيحسن هاشم سعدون زينب14257262042074066

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين البيان ثانويةاحيائيجابر منصور فايق مهدي14258272041032046

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيفرحان ابراهيم خليل زينب14259262042086095

الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين االهلية االنوار اعداديةاحيائيشنته رهيف سعدون ساجد14260242041074029
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الكوت/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنات عشتار ثانويةاحيائيكري نعيمه شنان سماء14261292042090018

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة572.0للبنين الكرامة اعداديةاحيائيحسين مهدي علي أيمن14262242041004006

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة571.0للبنين سومر اعداديةاحيائيجاسور شعيوط نصيف عيسى14263242041009113

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة569.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةاحيائيرويض لفته علي امير14264152041006006

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة565.0للبنات العدل ثانويةاحيائينعيمه هوين كريم زينب14265282042082024

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين المسيب اعداديةاحيائيشالل اسماعيل مسلم كرار14266232041009086

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين تراب ابي اعداديةاحيائيحسون خرموش العالي عبد سجاد14267242041006031

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين الذبياني النابغة اعداديةاحيائيمحمد كاظم ميثم هللا عبد14268272041006017

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة562.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيهللا عبد هادي احمد مجتبى14269142041208183

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0المختلطة الصادق ثانويةاحيائيكاظم حسن مثنى علي14270232041172032

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنات االهلية االوحد ثانويةاحيائيفرحان الرضا عبد عماد نور14271162042475040

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيلفتة محمد باسم تبارك14272142042193014

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة550.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيفرحان مشري محمد حسين14273152041071118

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة536.0للبنات المسائية الحسن بنت امنة ثانويةاحيائيموسى االمير عبد كاصد فرح14274182042375032

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة535.0للبنات البيرماني مديحة الدكتورة اعداديةاحيائيحميد طالب عالء رقيه14275232042142119

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة534.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيطاهر علي صباح شيرين14276262042250149

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة524.0الخارجياتاحيائيبندر حسين احمد زينب14277152042401067

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0للبنات كوثى ثانويةاحيائيحسين كاظم محمد نبا14278232042305156

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة523.0المختلطة العربي الخليج ثانويةاحيائيعيسى ناظم احمد تقى14279232042166007

التمريض تقنيات قسم/الصويرة/الطبي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة522.0للبنات االهلية االبداع ثانويةاحيائيعباس ميري ناظم استبرق14280242042147001

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة564.0للبنين العوالي الرماح ثانويةاحيائيعباس لطيف اسماعيل حذيفه14281182041058008

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين المسائية الميثاق اعداديةاحيائيمرود علي خلف الرحمن عبد14282172041351368

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0كردية دراسة-  للبنين روشنبيري اعداديةاحيائيحسن حسين جهاد احمد14283202041303019

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة561.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيعبيد نجم نصر مصطفى14284112041026143

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة559.0للبنين سارية اعداديةاحيائياحمد جرجيس صالح فاروق14285172041018141

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيمحمود سعيد موفق ديانا14286172042290061

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة558.0للبنات المسائية المعارف ثانويةاحيائيحسين عبدهللا يوسف نرجس14287172042371275

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنات االهلية االهوار ثانويةاحيائيحبيب فنجان الحسين عبد زهراء14288222042411031

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة557.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيشنيتر رجا يعكوب اسحاق14289112041156019

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين االهلية الصفا در ثانويةاحيائيبهلول عطشان عواد منتظر14290222041379017

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة556.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيفياض سرحان تركي سعود14291192041009113
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الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنين الفرات اعداديةاحيائيكريم جابر قاسم محمد14292272041014227

الطبية المختبرات تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة555.0للبنين بلدروز اعداديةاحيائيابراهيم محمد حسب منتظر14293212041007129

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات فلسطين اعداديةاحيائيمحسن قاسم محمد ضحى14294102042114034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنين العزة اعداديةاحيائيحسين الرضا عبد علي حسين14295262041007023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنات العرب شط ثانويةاحيائيحميد مجيد مثنى تبارك14296112042062023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيحسين مسلم هللا نصر حوراء14297132042117077

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيمحمود شكر عماد محمد14298102041019127

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة378.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائينجم عناد جبر ايه14299142042225033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة377.0للبنات االصيل اعداديةاحيائيصكبان هيجان فارس زهراء14300112042064038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيحوشي دحام طالب حسين14301152041011040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0للبنات القناة اعداديةاحيائيعبيده عباس ضياء حنين14302132042072023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنين الحكمة دار اعداديةاحيائيغريج كاظم جواد االمير14303142041026004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيكاظم شامخ واشل محمد14304152041071352

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين االهلية النجاح ثانويةاحيائيشهاب ثابت مصعب طالل14305182041112001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنات االهلية التفوق اعداديةاحيائيابراهيم علي حسين علياء14306102042086065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةاحيائيعزيز شاكر أركان االمين محمد14307112041200071

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيالجبار عبد صالح علي فاطمه14308142042111209

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنين الجمهورية اعداديةاحيائيراضي تايه حسين علي14309242041038034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنات الصالحات الباقيات ثانويةاحيائيصالح مهدي محمد تبارك14310142042139009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيعجب جليل مازن الهدى نور14311132042281148

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين المحبة اعداديةاحيائيرضا محمد وسام محمد14312112041003025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةاحيائيمحمود محمد باسم حسين14313112041210017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنات طيبة ثانويةاحيائيصالح رحيم كريم مروه14314132042116031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيزبون محمد خالد نبأ14315112042215148

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنات عائشة اعداديةاحيائيمهدي لفته علي غفران14316142042074110

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيعيدي سرحان حيدر حنين14317142042224026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيهينه هاشم الرسول عبد عباس14318132041012063

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائييصغ حسن رحيم ايه14319152042080025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات األمل اعداديةاحيائييابر جمعه صالح تيسير14320112042065040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين البراق اعداديةاحيائيكاظم مالح الكريم عبد بشار14321152041002003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين الكليم موسى ثانويةاحيائيسلمان طالب مؤيد حسن14322232041065010
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين األهلية بغداد سما ثانويةاحيائيعلي هادي عرفان مضر14323132041022039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيسموم لزيم رحيم كرار14324222041058103

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيعباس قاسم مجيد منار14325142042220128

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات عدن اعداديةاحيائيفكع سعيد ماجد ايالف14326132042106008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيسعد جاسم عباس فاطمة14327142042090077

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات النصر اعداديةاحيائيحسب معن هادي نوره14328122042112261

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين (ع) الكاظم موسى االمام اعداديةاحيائيبريسم محمود سعد علي14329132041025024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات العظيم النبأ ثانويةاحيائيكاظم مهدي صالح فاطمه14330272042093090

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين الداخلية اعداديةاحيائيحسن هادي حيدر التمار ميثم14331102041033027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات مؤتة ثانويةاحيائيناصر داود احمد هديل14332112042116044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين االمين البلد اعداديةاحيائيحسين محمد القادر عبد محمد14333112041033020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيعباس كاظم عامر الهدى نور14334142042134168

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيعلوان حمزة لؤي قبس14335112042215131

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيمحمد جاسم صباح رسل14336142042067050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0الخارجياتاحيائيخزعل عبود مجيد سجى14337112042401096

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيحمادي جاسم احمد صفا14338142042225191

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة419.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيعمر الباري عبد شامل طه14339101941026135

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات التعاون اعداديةاحيائيوديع عدنان خالد عسل14340112042105095

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0الخارجياتاحيائيكاظم عطيه محمود وفاء14341122042401109

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين الرائد ثانويةاحيائيمحمد الزهره عبد عباس علي14342102041001010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيحسن غالي حيدر أمامة14343142042089001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين االهلية الغربية ثانويةاحيائياحمد بخيت احمد مأمون14344192041117019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين االعظمية اعداديةاحيائيمحمد كامل محمد مصطفى14345132041001094

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة418.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةاحيائيعبد علي مازن محمد14346141941019118

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الماثر اعداديةاحيائيهللا عبد كاطع جبار آسيا14347152042051001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيفرحان نوري خميس مياده14348192042369344

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات االهلية بغداد متفوقات اعداديةاحيائيشناوه عامر رائد مسرى14349142042196092

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين سيناء اعداديةاحيائيسالمه تركي أحمد مصطفى14350132041019019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الشرقية الثانويةاحيائيعاصي جاسب سعد فاطمه14351142042097039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةاحيائيلطيف حميد ايسر اسامه14352112041182001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات  العراق عبير اعداديةاحيائيعلي هادي كاظم دعاء14353261942079004
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيحمزه مالك رعد غفران14354142042225210

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الجمهورية إعداديةاحيائيابراهيم سعدي يوسف أسحاق14355142041016010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0الخارجيوناحيائيفياض فخري احمد حسن محمد14356122041400062

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةاحيائيحسن سيف احمد محمد14357142041009072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين االهلية االوائل ثانويةاحيائيصالح ناجي محمد علي14358122041050012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات الشمائل ثانويةاحيائياسماعيل الرحيم عبد حيدر نور14359142042109073

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين النعمانية اعداديةاحيائيكاظم جواد ليث عباس14360262041009073

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين األهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيمجيد حميد عدي حسن14361262041038013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الفقار ذو اعداديةاحيائيسالم صالح جوده علي14362112041006038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين المراد ثانويةاحيائيصالح مهدي غفوري احمد14363322041009004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الفارابي ثانويةاحيائيكاظم محمد عادل علي14364212041026030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين العراقي اعداديةاحيائيعباس خضير ياسين هللا عبد14365102041005018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيعجيل ساجت علي نرجس14366152042046231

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين الداخلية اعداديةاحيائيشعالن جميل الدين بهاء محمد حذيفة14367102041033009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات اجنادين اعداديةاحيائيالجبار عبد خضر محمد زهراء14368102042120050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيزاير كاظم جاسم نبأ14369112042215146

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات زينب اعداديةاحيائيخلف هللا عبد صادق طيبه14370142042110171

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات زينب اعداديةاحيائيفرج لفته حسين سجى14371142042110147

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين اربيل ثانويةاحيائيعمر فاروق محمد سليمان14372312041012008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيفيصل عيدان سالم فهد14373112041026115

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية الرواد ثانويةاحيائيخليف زويد علي مؤيد14374232041255098

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةاحيائيخلوف خزيم رياض رامي14375152041011062

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيغليم الرضا عبد عيدان حنين14376142042225077

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات العلمية النهضة ثانويةاحيائيحسن عباس سامي نور14377112042067153

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات الخنساء ثانويةاحيائياحمد يونس الرحمن عبد مريم14378142042107062

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الزيتون اعداديةاحيائيحسن خلف الكريم عبد محمد14379192041004055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيأبهير قاسم محمد مريم14380142042076122

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيمحمد مغامس احمد جعفر14381122041005010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات الماثر اعداديةاحيائيلفته عبود قاسم زينب14382152042051098

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيبرهان شمخي كريم عباس14383122041031090

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين العراقي اعداديةاحيائيعباس زيد عبد علي مرتضى14384102041005031
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيهلوس حومد طارق نور14385142042224141

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات الوثبة ثانويةاحيائيشبيب عطشان شاكر حنين14386102042105009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيعلي صالح خالد ورود14387132042281160

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية الحلة اعداديةاحيائيعبيد جاسم ازهر محمد14388232041251370

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيبصل سعيد علي اماني14389142042145030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين الجديد العراق اعداديةاحيائيحسين عبد الكريم عبد حيدر14390232041052020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات الفاو اعداديةاحيائيكاظم هادي مهدي نبأ14391232042111120

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات فدك اعداديةاحيائيجاسم محسن مهدي هبه14392212042156079

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةاحيائيراضي عبد ثائر محمد14393152041018039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيعباس حسن حمزة نجود14394112042215152

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات المركزية اعداديةاحيائيحميد سهام احمد صبا14395132042119026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0الخارجيوناحيائيحسن كريم علي مجتبى14396142041400073

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيعمر الرزاق عبد ماهر رسل14397112042109036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةاحيائيناجي العزيز عبد انور اسامه14398102041205021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيحسن ناصر صبار جيهان14399142042225072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيجابر نعمة سعدي رقية14400112042215053

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيمجيد حميد مجيد حوراء14401102042223036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيجبر مزهر فاضل حوراء14402122042231025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات الثقافة اعداديةاحيائيمنصور العادل عبد سمير بتول14403272042055032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيعطيه صيوان علي شروق14404142042067079

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات النهار اعداديةاحيائيناجي عبيد اسهيل نبأ14405112042127061

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين العقاد اعداديةاحيائييوسف خالد وليد الرحمن عبد14406122041031092

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيمحمد جاسم غازي زينب14407132042283079

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات الوثبة ثانويةاحيائيمهدي حسين ابو فؤاد حسين علياء14408102042105023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيسعيد صفاء مثنى حسن14409122041031041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيعلي سلمان محمد زينب14410142042224071

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية االفاق ثانويةاحيائيعطا علي مهدي علي14411132041258029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيبصل هادي بدر سجاد14412142041018067

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيعواد رسول نهاد آيه14413142042089005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين النورين اعداديةاحيائيهجول محمود عدنان مصطفى14414142041004038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الهدى اعدايةاحيائيمهدي صالح محمد حسين سرور14415142042077037
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين النور اعداديةاحيائيعنكود شاكر سعد مرتضى14416122041026162

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات االهلية حديد زها أجيال ثانويةاحيائيغليم الرضا عبد عيدان طيبه14417142042197013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيحسون هميم زيدان حسن14418262041011034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيحافظ عيدي محمد زينب14419142042224073

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات االهلية الريادة ثانويةاحيائيمحمد خضير حامد فريال14420112042146021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات الميسرة ثانويةاحيائيخليل صالح مهدي اسراء14421112042139003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات الشعب اعداديةاحيائيحسن فليح حميد نور14422132042098163

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات التعاون اعداديةاحيائيتالي حبيب مرتضى هاجر14423112042105133

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيكاظم عبيد قاسم ضرغام14424122041005030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاحيائيابراهيم حميد فاضل هللا عبد14425102041202022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات االسكندرونة اعداديةاحيائيمهدي يوسف علي هبه14426142042099079

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةاحيائيعزيز الحسن عبد فوزي منتظر14427112041200085

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الحميدة االخالق ثانويةاحيائيعواد كاظم سامي مريم14428142042122018

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين النهرين اعداديةاحيائيسيد رشك فضاء حسين14429112041020026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيالدين محي رشيد الدين عالء زيد14430102041026097

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين االنصار اعداديةاحيائيحسين عباس قاسم احمد14431132041003003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات االمال اعداديةاحيائيصالح محمد عدنان تبارك14432112042070022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين االبرار اعداديةاحيائيهالل عوفي ريحان مصطفى14433222041091210

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0الخارجيوناحيائيهاشم كاظم رعد علي14434122041400043

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات السعادة ثانويةاحيائيكاطع خلف علي البتول14435142042120005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيموسى كريم علي احمد14436132041252011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيالحسين عبد كامل حسين يوسف14437122041031178

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات حطين ثانويةاحيائيرعيد جالب هيثم بسمه14438142042068013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيعطيه حيدر عبار علي14439142041203140

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات النهار اعداديةاحيائيجسام زكي مازن فاطمه14440112042127049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيمحمد علي عباس علي14441102041026173

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المروج إعداديةاحيائيحميد فاخر هادي علي14442142041013064

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0انقرة-تركيا في االهلية العراقية حمورابي ثانويةاحيائياالمير عبد ضياء هشام مريم14443132042242025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الحريري اعداديةاحيائيحسين احمد شهاب عائشه14444192042193075

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0الخارجياتاحيائيحسن سعيد لؤي فاطمه14445132042401108

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةاحيائياحمد سعيد محمد سعود علي14446142041201024
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيالحميد عبد حبيب عقيل بارق14447122041031030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات ايمن ام اعداديةاحيائيالزم داخل رحيم زهراء14448142042134076

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين االهلية والقلم نون ثانويةاحيائيشاطي نعمة مرتضى باقر14449112041056003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيمحمد اسماعيل عارف علي14450212041278078

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيصبري الزهرة عبد رعد رفد14451112042218026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات الفاطميات أعداديةاحيائيعباس ابراهيم ايهاب تبارك14452122042102014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائيعلوان احمد محمد حسين14453112041209014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين االندلس ثانويةاحيائيسعيد سلمان قاسم محمد14454102041012008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات هند اعداديةاحيائيقاسم منعم حسين اية14455112042079010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين النهوض اعداديةاحيائيرحيمة مطشر سعد مرتضى14456142041047165

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيعباس علي مزهر ابراهيم14457112041203007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيابراهيم اموري هاشم تبارك14458132042080010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيناصر رحيمه عوده زهراء14459152042049044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين االهلية العراقي المبدع ثانويةاحيائيعلوان جبار عامر علي14460142041171010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيأيوب عبد كاظم جواد كاظم14461232041020275

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الرباط ثانويةاحيائيعلي حسين علي داليا14462112042121026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائياحمد محمد بشار ايمن14463102041017019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات البصرة اعداديةاحيائييوسف يعقوب العالي عبد رانيا14464112042109034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين انس بن مالك ثانويةاحيائيمحمود شاكر مظهر احمد14465122041045003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةاحيائيمعتوق الرزاق عبد قصي العزيز عبد14466162041358026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيشهاب محل صالح تماره14467192042226026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيداود عمران ابراهيم نرمين14468212042291107

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين عبيدة ابي اعداديةاحيائيمجيد حسن محمد باقر14469142041030010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الكاظمية اعداديةاحيائيعلي مجيد علي هللا عبد14470122041206038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات المعالي ثانويةاحيائيشالكه قاسم جاسم مريم14471142042127032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين النظامية اإلعداديةاحيائيحسن رباح ياسر عمار14472142041021101

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين  حارثة بن المثنى اعداديةاحيائيسلمان عبيد محسن الدين سيف14473132041007006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيجاسم فرحان محمد علي14474192041343136

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات عائشة اعداديةاحيائيشناوة لفته قاسم فاطمة14475142042074119

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةاحيائيمحمد جاسب الكريم عبد مرتضى14476132041259036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين األهلية الحكمة دار ثانويةاحيائيخلف محمد احمد عمار14477102041045009
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةاحيائيخليل اسماعيل هادي محمد14478112041200079

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الضفاف ثانويةاحيائيداود غانم فاضل وجدان14479142042090118

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات جوارجرا ثانويةاحيائيحنون خلف محمد ديان14480312042031017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين العدل اعداديةاحيائيعكلة مدهر قيس علي14481192041018022

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائيفرحان الحسن عبد مصطفى الهادي علي14482112041209032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات العيون ذات ثانويةاحيائيمحسن حسين صالح ايه14483112042104010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة383.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةاحيائيعواد عبد حسين احمد14484261941049002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين العلمية الحسين اعداديةاحيائيكاظم قاسم رعد قصي14485112041013029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات العزة اعداديةاحيائيمعروف سعدون قتيبه سارة14486122042118040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيمحمود عباس عماد كوثر14487132042086095

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةاحيائيحسن صاحب عماد رضا14488102041061005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين األهلية العلوم قلعة ثانويةاحيائيجبر عباس داخل مؤمل14489292041013036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات االسكندرونة اعداديةاحيائيسبع خزعل كريم فاطمه14490142042099049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين االهلية والقلم نون ثانويةاحيائيأحمد هاشم احمد هاشم14491112041056005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيعلي رحمان راضي زينب14492142042220066

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية االفاق اعداديةاحيائيعبد يزل علي احمد14493272041154011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةاحيائيكاظم شريف عصام محمد14494112041200075

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين االهلية الحكمة ثانويةاحيائيصابر ياسر فاضل مرتضى14495132041018047

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيمحمود شاكر خليل مصطفى14496192041343225

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية النيل ثانويةاحيائيزاهي طالب يوسف اكرام14497112041206010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيبطي هللا عبد الكاظم عبد حسن14498162041353010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيصابر مالك ناهض مصطفى14499212041010110

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات فدك ثانويةاحيائياحمد عزيز خالد هدى14500142042070147

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين الحلة اعداديةاحيائيحسين عبيد عباس ابراهيم14501232041020010

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات السرور اعداديةاحيائيثقال حسن رياض نور14502242042085067

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات النهضة اعداديةاحيائيفرحان عبد باسم حنين14503192042191031

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيشطب كنبر سعدي جعفر14504152041007013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةاحيائياسماعيل اسد سلطان احمد14505212041273004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الصقر ثانويةاحيائيابراهيم علي احمد مضر14506102041208057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين النهوض اعداديةاحيائيراضي لطيف رياض كرار14507142041047127

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيعليخان شمخي رحيم زهراء14508152042049037
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيعلي فياض سعدون هبه14509102042221130

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيابراهيم ضاحي حاتم داليا14510102042221157

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين النور اعداديةاحيائيعبد عوده كريم محمد14511122041026158

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0الخارجيوناحيائيجبار عزيز اسعد بالغ14512112041400016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين الفقار ذو اعداديةاحيائيابراهيم فاضل حسين محمد14513112041006058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيكاظم ابراهيم مكي حسين14514222041311025

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيعبد مسهر مسلم بلقاء14515102042095015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية الصديق اعداديةاحيائيكاظم عبود كريم رسول14516142041200027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية عنه ثانويةاحيائيهللا عبد حمدان سعدي امجد14517192041366003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات المسائية النهضة ثانويةاحيائيمحري قاسم محمد زينه14518112042217038

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات العربية الثورة اعداديةاحيائيياسين سامي محمد رقيه14519132042093052

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات المسيب اعداديةاحيائيخلف رسمي حميد جمانه14520232042117050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيمطلوب جاسم محمد انس14521192041125012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيمجيد عماد رضا محمد14522142041208204

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات المسائية ميسلون ثاحيائيوديع هاني ياسر استبرق14523142042220004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات االهلية النصر جرف ثانويةاحيائيكزار كامل طالب انسام14524222042210001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين القرطبي اعداديةاحيائيمحمود اللطيف عبد سعد احمد14525212041054009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات المسائية طوعة ثانويةاحيائيخميس ميدان محمد دعاء14526122042231030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحمد عباس جالل فاطمة14527232042087256

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةاحيائيهللا عبد هاشم الرحمن عبد علي14528152041006084

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين العراقي اعداديةاحيائيبحر طالب محمد علي14529102041005021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات الماثر اعداديةاحيائيحيدر طه ياسين آيه14530152042051006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةاحيائيعباس يوسف محسن محمد14531132041012119

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيحسوني داود سالم سجاد14532212041012051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المصطفى اعداديةاحيائيخليفة ضمد ناظم حسن14533152041009015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيناصر مكي علي مؤمل14534142041011132

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين الحيالي هشام الشهيد ثانويةاحيائيفهمي رؤوف محمد كامل محمد احمد14535212041059005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةاحيائيعواد رمضان بهاء بالل14536192041356012

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةاحيائيعواد رمضان عالء محمد14537192041356057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين العامرية اعداديةاحيائيحمادي ابراهيم احمد مصطفى14538102041020167

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المستنصرية اعداديةاحيائياحمد رشيد باسم هيثم14539132041031061
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةاحيائيجاسم غالب اياد سيف14540142041019041

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةاحيائيداود محمد باسل حسن14541102041061004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين الفلق اعداديةاحيائيمحمد عزيز قاسم احمد14542212041023003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين قباء اعداديةاحيائيحسن غيالن طارق احمد14543152041010007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين غريب ابي اعداديةاحيائيرشيد غالب ماجد علي14544102041024034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات القناة اعداديةاحيائيخلف غازي فيصل فاطمه14545132042072068

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةاحيائيحمود علي محمد جعفر14546142041019020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين االعظمية اعداديةاحيائيالعزيز عبد رياض أحمد حسن14547132041001026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات النعيم اعداديةاحيائيكاطع حسن فالح فاطمه14548142042073122

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات القرى ام اعداديةاحيائيزيدان سوادي فيصل منار14549142042079079

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين االهلية الُرسل ثانويةاحيائيرفش علي حسين علي14550142041183003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيجفات داخل جواد جهاد14551142041011030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات كوثى ثانويةاحيائينايف تركي ستار كوثر14552232042305141

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةاحيائيسالم عبدالحي محمد فؤاد14553192041356044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0الخارجياتاحيائياغريب جميل ضياء نور14554132042401136

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين العزيزية اعداديةاحيائيدينار عمران ضياء كرار14555262041014112

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيهاشم الجبار عبد عالء حسين14556232041252057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين الرصافي اعداديةاحيائيعلي حسين ربيع محمد14557192041012044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين النهرين اعداديةاحيائيحمد منصور سيف منصور14558112041020105

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيابراهيم اسماعيل عارف مصطفى14559112041203185

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين الحكمة دار اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمد حسن14560142041026015

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيساير ضمد عدنان اخالص14561142042145014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيرشيد سعدي ابراهيم ايه14562132042086011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات زبيدة ثانويةاحيائيحسون جابر رحيم ايات14563112042108005

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةاحيائيعبد مجباس صباح انور14564192041350021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين العقاد اعداديةاحيائيمحمود كريم جعفر حمزه14565122041031181

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيصالح حسين احمد الصمد عبد14566142041011080

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين التميز اعداديةاحيائيهللا عبد نجم علي مجتبى14567222041356180

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات المسائية االسراء ثانويةاحيائيعناد قاسم منذر نبأ14568132042284044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات المسائية الميار ثانويةاحيائيمحمود الماني حميد سها14569112042221035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين دمشق اعداديةاحيائيمحسن عاشور محمد إسحاق14570112041021001
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين نصر نبوخذ اعداديةاحيائييونس عباس عمار ياسين14571112041016121

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيباهض علي حسن مجتبئ14572122041202128

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنات األمل اعداديةاحيائيسعد راضي علي غفران14573112042065133

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0المختلطة سراجق اعداديةاحيائيحسن نصرت خالد العظيم عبد14574212041248020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنات الفرح اعداديةاحيائيسعيد محمد طه كوثر14575142042125046

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0المختلطة المسائية االشتر مالك ثانويةاحيائيعلي حسين الدين صالح زينب14576182042352020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0الخارجيوناحيائيحرز حسين ناصر منهال14577142041400091

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0للبنات الحضارة ثانويةاحيائيحسن حميد مجيد اصاله14578102042108008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاحيائياحمد علي محمد علي14579102041202036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةاحيائيعبود عمران علي سجاد14580232041254024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين العزيزية اعداديةاحيائيفنجان عبد حسن مؤمل14581262041014116

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية الفجر ثانويةاحيائيكريم حلو محسن عمار14582222041309032

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين قتيبة اعداديةاحيائيراضي لوتي علي طيف14583152041004030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين ابابيل اعداديةاحيائيفرهود عبد محمد حسين14584132041011013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةاحيائيجويد كصاد لفته قصي14585252041160013

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0للبنات االمل اعداديةاحيائيرشيد خضير محمد ضحى14586192042195078

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنات الفوز اعداديةاحيائيطالب حسن صباح مريم14587122042094233

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنات فدك ثانويةاحيائيسليم كاظم جواد مريم14588142042070118

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنات المسائية راوه ثانويةاحيائياحمد عبدالرحيم هيثم سمر14589192042375004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنات البيضاء الزهرة ثانويةاحيائيحسن صالح ناجي عذراء14590192042270034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنين الشوملي اعداديةاحيائيايدام سعيد حسن صالح14591232041054073

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيمصيرع مزعل احمد سارة14592192042188069

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيحميد مسلم عبد اثير سجاد14593122041032026

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنين الشوملي اعداديةاحيائيعلي عبد برينج جميل مروان14594232041054125

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيمشتت حسن موفق حسين14595132041008033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةاحيائيجاسم محمد جاسم ماجد14596122041201055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0الخارجياتتطبيقيهاشم محمد هاشم بثينه14597132052401006

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة378.0للبنين البالغة نهج اعداديةتطبيقيعلي نوري صالح محمد14598292051026153

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة373.0للبنات المسائية النهضة ثانويةتطبيقيحميد محمد هللا عبد نهى14599112052217033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0الخارجيونتطبيقياحمد القادر عبد علي ابراهيم14600132051400002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيحاتم عبد رعد مصطفى14601122051030157
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين الريف ثانويةتطبيقيمحمد علي حسن اسماعيل14602122051029003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةتطبيقيناجي خميس خالد الحسين نور14603152051018074

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين الفرقان ثانويةتطبيقيرمضان الحي عبد طارق محمد14604142051182049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيمجيد جبار ظفار حسين14605162051371049

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقييحيى مقداد ياسر مصطفى14606102051020230

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات رقية اعداديةتطبيقيعباس مخيف علي ياسمين14607112052069014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0للبنين النهرين اعداديةتطبيقينزار الحسن عبد عالء حسين14608111951020016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيفرحان حسن سالم محمد14609142051201271

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيعبود عيدان صبار جالل14610152051071050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية العصرية القرية ثانويةتطبيقيكاظم سلمان عيسى احمد14611232051254002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةتطبيقيداود سلمان جمال ايناس14612192052370003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقيشاكر محمود فراس محمود14613102051020210

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0الخارجياتتطبيقيالحسن عبد قاسم حسن علياء14614132052401033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين االخضر البساط ثانويةتطبيقيعبد محمد جاسم احمد14615272051034001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيغضبان حسن رياض كرار14616152051071215

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الكبرى بدر ثانويةتطبيقيخرخاش حسن ثائر مريم14617142052104020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيحمزه ندى الكاظم عبد حسين14618142051023023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الفداء اعداديةتطبيقيباش شير علي صالح مريم14619142052100029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين االهلية المستقبل جيل ثانويةتطبيقيعباس خضير ليث يوسف14620192051122004

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية الصديق اعداديةتطبيقيصخيل هادي ثائر محمد14621142051200123

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات المصطفى اعداديةتطبيقيمحمد احمد ذياب غسق14622112052110035

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين االهلية دجلة اعداديةتطبيقيمخلف حسن محمد حسن14623262051050001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقياغليم صالح مؤيد مؤمل14624132051008039

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0الخارجيونتطبيقيكريم جبار ستار مرتضى14625112051400066

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةتطبيقيالوهاب عبد حمزه عماد علي14626112051200099

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الحرية اعداديةتطبيقيمكطوف عجيل علي ايه14627122052107008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الحرية اعداديةتطبيقيصالح خالد وليد مالك14628122052107052

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقيحامد مصطفى اسامه حسن14629102051020065

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقييعقوب تميم كاظم حسن14630162051015019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيحسن خلف حسن علي14631162051371158

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الحقالنية اعداديةتطبيقيإبراهيم حماد احسان عثمان14632192051020052
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الفقار ذو اعداديةتطبيقيوحيد مهدي الكريم عبد منتظر14633112051006155

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الحمد اعداديةتطبيقيارشيج جبار ماجد علي14634162051056050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيجبر سكران محمد علي14635162051357316

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات اغادير ثانويةتطبيقيسحاب جمعة سالم هللا رزق14636112052103016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات األهلية العلوم قلعة ثانويةتطبيقيشاني كريم وليد نور14637292052065007

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين دمشق اعداديةتطبيقيوهيب صبري علي العابدين زين14638112051021055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقياحمد خلف نجيب انس14639102051026023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين الطارق اعداديةتطبيقيثامر زياد محمد احمد14640102051042002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيصنكور شبيب المطلب عبد سيف14641162051357206

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين االهلية الشروق ثانويةتطبيقيحسين ساهم طارق حسن14642142051052003

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيالرضا عبد مرهون كاظم موسى14643182051006057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيعباس خضير جبار عمار14644112051029023

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الزوراء ثانويةتطبيقيعبدالوهاب ابراهيم مصطفى علي14645142051001030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيسلوم جبر محمد قاسم14646102051018020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةتطبيقيمهدي ناجي خالد هاشم14647182051141040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية العرب ثانويةتطبيقيسالم علي جمعة كرار14648162051370072

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقياحمد غانم رياض ايه14649112052073008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0الخارجيونتطبيقيفيصل حميد ماجد حيدر14650142051400040

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيعباس خضير ضياء سجاد14651112051009033

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيصكر حسن صالح مهدي محمد14652162051060190

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية الصديق اعداديةتطبيقيناصر خميس رعد مصطفى14653142051200146

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين بلد اعداديةتطبيقيالحسن عبد محمود اديب حسن14654182051006009

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات زبيدة ثانويةتطبيقيمحمد شاكر هيثم تبارك14655112052108011

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةتطبيقيفواز حجاب ياسر عمار14656192051359058

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيحسين علي مهند زينب14657162052184059

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيعلي حسين علي حسين14658162051357130

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين النفيس ابن اعداديةتطبيقيسبتي مشرف القادر عبد مؤمن14659192051104020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيالرزاق عبد حسين الرزاق عبد يوسف14660102051018029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0الخارجياتتطبيقيجوده تويم جبار زينب14661112052401020

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات الحسين بنت فاطمة ثانويةتطبيقيشهيب جبار قاسم فاطمه14662142052096014

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات العزة اعداديةتطبيقيثامر محمد عامر زهراء14663122052118025

567 من 473صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين  كربالء اعداديةتطبيقيابراهيم صالح مرتضى علي14664222051036081

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيصالح جبار عمار حسن14665222051300027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات الوزيرية اعداديةتطبيقيصالح داود سلمان هزار14666132052074019

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين الرسول ثانويةتطبيقيمحي الرزاق عبد حسين محمد14667162051058060

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيحسين شكر هادي حسن14668222051307034

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية زيونة ثانويةتطبيقيابراهيم احمد محمد علي14669142051209044

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية العرب ثانويةتطبيقيسلمان جبار اسماعيل العابدين زين14670162051370029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0الخارجياتتطبيقيرسن رحمه صالح ضحى14671132052401030

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقيزينل محمد ماهر الرحمن عبد14672102051026057

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين العلمية الروابي اعداديةتطبيقيحمد عبد عالء حسين14673112051026021

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنات الجمهورية اعداديةتطبيقينايف خضير ضياء ياسمين14674111952068029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الفقار ذو اعداديةتطبيقيغضبان غازي حيدر الحكم14675111951006024

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةتطبيقيرميض بدر سكر فهد14676162051359050

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين  االهلية موطني ثانويةتطبيقيمذخور هللا جار حسن صادق محمد14677162051491051

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين االهلية المستقبل بوابة ثانويةتطبيقيفارس رحيم الجبار عبد احمد14678162051113001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات المعراج اعدايةتطبيقيجدوع احمد وليد زينه14679102052113017

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين البصرة اعداديةتطبيقيحميد محمود شاكر ابراهيم14680162051007001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقيالحسين عبد علي هادي علي14681102051026082

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيميرة قادر سمير علي14682142051023081

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين العلمية الحسين اعداديةتطبيقيمرهون هادي علي محمد14683112051013052

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الطارمية أعداديةتطبيقيحميد حسين ابراهيم هللا عبد14684122051022027

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيالصاحب عبد الجبار عبد الستار عبد صادق محمد14685142051201274

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيعريمش خزعل محمد حسن14686152051011029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين بغداد اسد اعداديةتطبيقيجبار العظيم عبد عدي احمد14687142051048002

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيعبيس حسين جابر احمد14688231951042001

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة401.0للبنين المسائية االبداع اعداديةتطبيقيمفتن شهد عدنان المحسن عبد14689121951202029

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين العرب شط اعداديةتطبيقيمجيد مديخن سعيد حسين14690162051049036

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين النهرين اعداديةتطبيقيالكاظم عبد رشيد قيصر يوسف14691112051020087

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيمحمد جاسم محسن ياسمين14692142052140055

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين النجاح اعداديةتطبيقيخميس الرضا عبد رياض محمد14693142051027069

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية الصديق اعداديةتطبيقيخضير ابراهيم حسين الدين نور14694142051200161
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بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات الروضتين اعداديةتطبيقيكاظم حسين حسن ايات14695272052064008

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية االهلية االنجاز ثانويةتطبيقيفهد محسن محمد علي14696162051375016

بغداد/التكنلوجيا معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الصويرة اعداديةتطبيقيسلمان كاظم احسان مصطفى14697262051012039

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات هيت اعداديةاحيائيجالل خلف مجيد عهد14698192042196077

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين السالم اعداديةاحيائيمطر خوام جمعه عناد14699192041058025

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائينجم خلف زياد غيداء14700192042370188

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات المسائية البيان ثانويةاحيائيحمد ابراهيم حردان شهد14701192042376005

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين الرضوانية اعداديةاحيائيعلي يوسف يعقوب اسحاق14702102041041017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيمحمد عبود محمد طه14703192041343095

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات الفارسي سلمان ثانويةاحيائيعلوان عشيوي محمد فاطمه14704192042250019

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيناصر احمد خميس ختام14705192042166019

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الحبانية ثانويةاحيائينصيف عباس علي هدى14706192042187019

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيمهيدي دلف سالم هدى14707192042369410

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيخضير حمادي صباح فاطمه14708192042189148

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الرمادي ثانويةاحيائيفليح وسمي مازن احمد14709192041001012

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاحيائينايل نجم خالد احمد14710192041027001

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيحجالن عبدهللا فؤاد عال14711192042197034

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات رشد ابن ثانويةاحيائيحسين ابراهيم اسماعيل رسل14712192042393008

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيمحمد ابراهيم بهجت تبارك14713192042189039

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات االنفال ثانويةاحيائيعباس ابراهيم خميس يقين14714192042226159

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات االزدهار ثانويةاحيائيخلف جميل وليد مريم14715192042154031

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاحيائيمحل عبد محمد انس14716192041015016

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين الخالدية اعداديةاحيائيخلف علي حسين محمد14717192041007126

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين الصقالوية اعداديةاحيائيصالح علي خالد سجاد14718192041028013

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاحيائيفرحان محمد جميل سارة14719102042109045

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيموسى الستار عبد سمير علي14720192041070037

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات العقيق وادي اعداديةاحيائيمحمد احمد قاسم نورس14721192042175089

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيفرج جاسم احمد سعد14722192041071028

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات النموذجية الحواري ثانويةاحيائيخلف ابراهيم اسماعيل فاطمه14723192042217121

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0المسائية الراية اعداديةاحيائيعلي محسن مصطفى صفاء14724192041341072

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيجرو عباس فاضل تبارك14725192042369086

567 من 475صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين المبارك بن هللا عبد اعداديةاحيائيمهاوش رشيد ماضي يقين14726192041015085

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0المسائية الراية اعداديةاحيائيهادي لطيف جمعه ابوبكر14727192041341001

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0المختلطة الرحالية ثانويةاحيائيمدلول حسين صدام ايمان14728192042274002

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين النجاح ثانويةاحيائيثويني جياد شعبان مصطفى14729192041289007

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين االمين اعداديةاحيائيتوفيق علي كمال الدين سيف14730312041009019

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات االندلس ثانويةاحيائيزعيتر صالح محمد نور14731192042183045

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةاحيائيصالح خليفه خالد محمد14732102041202053

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيندى خليف دهمان ميسم14733192042370223

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين األمين ثانويةاحيائيربيع حمد محمد احمد14734192041076005

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاحيائيالحج هادي سالم ميسر14735192041011130

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الهدى ثانويةاحيائياحمد شهاب ثائر محمد14736192041337112

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين حديثة اعداديةاحيائيعلي رحيل ياسر بشار14737192041019020

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةاحيائيمطني رافع رضوان امنه14738192042189014

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةاحيائيمحمود عبد محمد احمد14739192041027004

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0خارجياتاحيائيجاسم نصيف الرحمن عبد الرا14740192042401047

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0المسائية الراية اعداديةاحيائيمحمد جاسم نصيف رياح14741192041341062

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةاحيائيجاسم صالح مهدي محمود14742192041283023

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةاحيائيمخلف جسام لؤي ديانا14743122042230046

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيعبدهللا محمد منذر احمد14744192041343039

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةاحيائيشيحان هالل صالح احمد14745192041359002

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين األمين ثانويةاحيائيياسين محمد صباح احمد14746192041076003

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0المختلطة الزهاوي ثانويةاحيائيعسل احيمد حاتم وئام14747192042282016

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيحمود عبدالحميد عمر طيبه14748192042369262

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيحمادي حسون حامد نور14749192042370241

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيسلمان محمود سعد حنين14750192042370060

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيعليوي ابراهيم عبدالمطلب بلقيس14751192042369079

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات العادل االمام ثانويةاحيائيابراهيم حامد محمد حوراء14752192042159027

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين هيت اعداديةاحيائيعليوي إسماعيل حسان مصطفى14753192041014109

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنات العال اعداديةاحيائينهار مشرف محمود فاتن14754192042156059

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيعفتان حمود باسم هللا عبد14755192041071038

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين الكرمة اعداديةاحيائيجسام محمد جمال خالد14756192041066058
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االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين الفتوة اعداديةاحيائيشعالن ياسين معتز الرحمن عبد14757192041065017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين االنتصار ثانويةاحيائيفريح كامل زامل هللا عبد14758192041123007

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيشويش هويدي سلمان عبير14759192042370178

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0المسائية الراية اعداديةاحيائينصار عبدالغفور صبحي عثمان14760192041341116

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنين الكرمة اعداديةاحيائيحمد عبد ميسر الحميد عبد14761192041066082

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاحيائيسلمان محمود سعد عبدالملك14762192041340054

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0المختلطة النهروان ثانويةتطبيقيعبد عناد حميد قتيبه14763192051304022

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةتطبيقيجلعوط نايف انخيالن مريم14764192052168010

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةتطبيقيهادي جاسم عارف حسن14765192051040016

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيوفيق خضر ناصر وفيق14766192051360090

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين كبيسة اعداديةتطبيقيفرحان نافع القادر عبد أحمد14767192051017003

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات السعدية حليمة اعداديةتطبيقيصالح ابراهيم فواز نازك14768192052204014

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الفجر اعداديةتطبيقيمطر ابراهيم ضياء محمد14769192051037025

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيكريم الحكيم عبد عامر الحكيم عبد14770192051070026

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات حديثة اعداديةتطبيقيمنادي محمود خميس زينه14771192052199025

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين البخاري اعداديةتطبيقيعلي محمد ابراهيم سفيان14772192051106017

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات هيت اعداديةتطبيقيجاسم عبد عوده بيداء14773192052196007

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0المختلطة الجامعة ثانويةتطبيقيداود دعيفس سعيد علي14774191951298006

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات النهضة اعداديةتطبيقيفزع جواد محمد فاطمه14775192052191028

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيابراهيم مهدي مثنى سجاد14776102051022022

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين االندلس ثانويةتطبيقيعبيد شالل لطيف شالل14777192051096013

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقياحمد شهاب فوزي تبارك14778192052197011

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الوثبة اعداديةتطبيقيمحسن مسهر خالد نجود14779192052194020

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيحامد مطشر عدنان حسين14780192051011026

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين الزيتون اعداديةتطبيقيمطر حكمت ياسر طه14781192051004019

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين حديثة اعداديةتطبيقياللطيف عبد محمود ظافر محمد14782192051019065

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات البطولة اعداديةتطبيقيسليم هادي كاظم هاجر14783102052110101

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيخلف طلب نافع مصطفى14784192051011079

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيحمادي طوكان عدنان عمران14785192051013043

االنبار/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0خارجيونتطبيقيشمهود حمادي غانم علي14786192051400031

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات اليرموك ثانويةاحيائيوسمي صكب حسن عذراء14787212042125054
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين األهلية ايمن ثانويةاحيائيعلي خالد عصام علي14788212041066012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيهللا عبد جواد جاسم اسيل14789212042136006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيياسين ابراهيم كمال هنده14790212042097144

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيحسين الكريم عبد مؤيد كهالن14791212041013113

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيسهيل الكريم عبد الرحمن عبد فرح14792212042294168

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الشرقية عنه ثانويةاحيائيعبد فالح شامل ميالد14793192042201024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائياحمد حسن محمد زهراء14794212042190023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيعنتوك علي صادق رنده14795212042098079

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيمجيد عبد فاضل حمزه14796212041278035

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيحسن هللا عبد طالل هبة14797212042291121

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيكاظم موسى حيدر ساره14798132042080029

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةاحيائيسلوم سليم محمد عثمان14799212041064023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات المنتهى اعداديةاحيائيحميد نجيب سرمد شمس14800212042103044

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيحسن حميد الحميد عبد حسين14801212041272073

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيعلوان االمير عبد مطلب فاطمه14802212042097099

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات المودة ثانويةاحيائيمهدي كاظم رزاق ضحى14803212042132035

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيعلي حسن علي عمر14804212041012103

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيلفته احمد شهاب باسم14805212041278022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين الضيفان ابي اعداديةاحيائيابراهيم نعمان عمار مصطفى14806212041031042

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيمحمد حمد يوسف نشوان14807212041278137

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةاحيائيسبع عبعوب تحسين محمد14808212041273067

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات كرميان ثانويةاحيائيكريم حمه طالب مريم14809322042020049

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0المختلطة صعب البو ثانويةاحيائيمحمد احمد صباح مرتضى14810212041269007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيفاضل الجبار عبد عدنان حسن14811212041004032

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائيكاظم منصور غالب رحمه14812212042137061

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين ديالى اعداديةاحيائيحسن علي يونس علي14813212041012095

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات الوثقى العروة ثانويةاحيائيجاسم ابراهيم قيس نبأ14814212042165087

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين المشرق الغد اعداديةاحيائياحمد سلمان تركان محمد14815212041063058

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيغزال سلمان الكريم عبد فاطمه14816212042145122

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين االهلية حطين ثانويةاحيائيثامر كامل يوسف محمد14817212041071011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الجبل ثانويةاحيائيخضر الياس نوري احمد14818212041036009
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0المختلطة البوادي ثانويةاحيائيكاظم بدري جعفر اسماء14819212042216003

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيصالح هادي سهدي القاسم محمد14820212041004126

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين نوح ثانويةاحيائيحمادي هللا عبد حميد محمد14821212041053052

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيمحمود مهدي حسين عبير14822212042090123

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيمصطاف عباس كامل مريم14823212042291099

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيياسين علي محمد سجاد14824212041278047

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةاحيائيصالح حمه عون عبد علي14825212041273052

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الرواسي ثانويةاحيائيياسين حسن مهدي نور14826212042177056

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين المغيرة ثانويةاحيائيحميد مجيد وليد قحطان14827212041051025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيسلطان عزيز كاطع االء14828212042147023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين الخالص اعداديةاحيائيساقي االله عبد حسين ليث14829212041002120

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيجبارة رشيد حامد ماجد14830212041065093

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات األسود الذهب ثانويةاحيائيسحاب سرحان سعد سجى14831212042161028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيرشيد حمدي رحيم محمد14832212041272231

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيعلي حسين عالء عذراء14833212042140178

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات المسائية االماني ثانويةاحيائيزيدان نجم مثنى االء14834212042292008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيحمد خشيف محمد سحر14835212042091094

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيمحيسن احمد محمد اسامه14836212041278016

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات البحيرة ثانويةاحيائيابراهيم كريم ناظم خديجه14837212042120021

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0الخارجيوناحيائيكاظم محمد علي حسام14838212041400019

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيحسن احمد عرفان حنان14839212042147048

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات البحيرة ثانويةاحيائيمصطفى خالد رضا اسماء14840212042120009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيرشيد فريد اياد طه14841212041272128

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةاحيائيعباس الحسين عبد ثامر هللا عبد14842212041223025

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيمحمد احمد مقداد هنده14843212042136116

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0الخارجيوناحيائيخضير علي حسين مصطفى14844212041400078

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةاحيائيجواد حسين ناصر رضا14845212041273034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين قار ذي ثانويةاحيائيهدرس سكران الساده عبد اكرم14846212041032001

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين خليل الشهيد اعداديةاحيائيحنيتر دايس ياسين حمزة14847212041022022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيمسلم عبد عباس حمزة14848212041272080

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيحسين محمد حسين محمد14849212041278107
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات االنامل ثانويةاحيائيذياب خميس سعيد ناديه14850212042184016

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين الوجيهية اعداديةاحيائيجراد عبد عدنان حسين14851212041030024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةاحيائيعلي حسين علي الرحمن عبد14852212041274024

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنات الخيزران اعداديةاحيائيكرم صيهود كريم ضحى14853212042147092

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0المختلطة االخضر الحد ثانويةاحيائيياس سلمان صالح نضال14854212042208018

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنين حمرين ثانويةاحيائيحمد نوري طالب القادر عبد14855212041205009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنين المشرق الغد اعداديةاحيائيجواد علي عبد فاضل حسين14856212041063026

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنات التحرير اعداديةاحيائيهادي ثامر عمار زبيده14857212042136045

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيهاشم جميل نبيل ضفاف14858212042097081

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيكريم رشيد محمد ديانا14859212042097041

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنين عدن جنات اعداديةاحيائيمهدي صبيح سمير محمد14860212041085081

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةتطبيقيقدوري هدلوش هادي محمد14861212051272123

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةتطبيقيجميل رشيد جبار انمار14862212051272020

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيمحمود شاكر موفق منتظر14863212051002106

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0الخارجيونتطبيقيشهاب صالح احمد مصطفى14864212051400036

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات الحاتمية ثانويةتطبيقياسعد علي ميثم الهدى نور14865182052159011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيمحمد عبد احمد نجالء14866212052090022

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين خانقين اعداديةتطبيقيدلف ياس عبد ياسين14867212051011064

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين المعارف اعداديةتطبيقياحمد ياسين محمود رسول14868212051005008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات القدس اعداديةتطبيقيمطلك خميس رعد ساره14869212052110009

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين شريف صادق اعداديةتطبيقيحسين حسن صباح سيف14870212051088006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0المختلطة الهداية ثانويةتطبيقياسماعيل كريم رافد حال14871212052262002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيجاسم فؤاد فاروق مصطفى14872212051002102

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين شريف صادق اعداديةتطبيقيخلف وهيب ابراهيم مروان14873211951088015

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةتطبيقيمحمد كاظم سلمان مصطفى14874212051273062

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةتطبيقيموسى جميل موسى علي14875212051272090

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0الخارجياتتطبيقيسلمان داود حامد سجى14876212052401012

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين هللا اسد اعداديةتطبيقيعباس عبيد هادي اسحاق14877212051017008

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية اغادير ثانويةتطبيقيعطيه خضير عطاء محمود14878212051282043

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات العراقية اعداديةتطبيقيمحمد ثامر محمد غنيا14879212052139034

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات زينب العقيلة ثانويةتطبيقيسلطان محمد علي زهراء14880212052166014
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بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين حمرين ثانويةتطبيقيحمد حسين علي همام14881212051205007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين الصقور ثانويةتطبيقيضاحي حسن خلف زيدون14882182051018002

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية اغادير ثانويةتطبيقيهللا عبد طعمه احمد محمد14883212051282037

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية اغادير ثانويةتطبيقيحسين علي اسعد علي14884212051282028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيحسون مهدي هاشم ديار14885212051002036

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية االندلس ثانويةتطبيقيخنجر مطشر فراس كرار14886132051256032

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية اغادير ثانويةتطبيقيسليمان سعيد عدنان محمد14887212051282040

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين العدالة ثانويةتطبيقيصافي الحسين عبد جعفر منتظر14888212051044016

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات عدن اعداديةتطبيقيالرحمن عبد مهدي فؤاد رسل14889132052106007

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةتطبيقيحميد مجيد سعد سمية14890212052291011

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقياحمد ياسر احمد حسين14891272051150044

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقياكبر حسن فالح سجاد14892212051014043

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين بلدروز اعداديةتطبيقيكاظم مصحب احمد علي14893212051007038

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين االهلية البنوك ثانويةتطبيقياحمد كامل علي مهدي14894132051043004

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0اسماعيل ابراهيم الشهيد اعداديةتطبيقيحميد بكر اللطيف عبد عمر14895202051002026

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةتطبيقيوادي جبار ثامر ضرغام14896132051009028

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات العدوية رابعة ثانويةتطبيقيرسول حسن احمد غدير14897212052160016

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية االبداع اعداديةتطبيقيسعيد جاسم حميد حيدر14898122051202023

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةتطبيقيحامد سامي عمار براء14899142052067006

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنات االثير ابن ثانويةتطبيقيصالح حمد محمد رفل14900192052131010

بعقوبة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنين االهلية الصادق جعفر االمام ثانويةتطبيقيالعزيز عبد سامي مؤيد علي14901162051064016

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيجحيل كاظم عاشور تهاني14902262042086044

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيجناني حتاته يوسف كريم14903262041209166

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات المودة اعداديةاحيائيكزار غالي مزهر منتهى14904262042078067

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيجياد عباس جياد سجاد14905262041005050

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيبندر عويد جبار عيسى14906262041209348

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيعجيل جبار محمد قاسم14907262041202077

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيحيدر كاظم علي رقيه14908262042087048

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيسلمان راضي عيسى حوراء14909262042088053

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات االهلية االوائل اعداديةاحيائيحاجم جاسم خيون زهراء14910262042080074

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيجبار مهدي عادل علي14911262041209309
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات العزة ثانويةاحيائيساهي عطا جبار خوله14912262042099020

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0المختلطة الدجيلة ثانويةاحيائيعاصي حسن صالح عباس14913262041152019

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات االهلية االميرات ثانويةاحيائيياسين هللا عبد نجم آيات14914262042143002

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيحسين كاظم جحيل رشا14915262042086057

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات فضة ثانويةاحيائيحسان منشد الرضا عبد فاطمة14916262042095041

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيسعيد ناصر مخلص يقين14917262042103066

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيجاسم كريم صعب تبارك14918262042250267

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات االهلية االميرات ثانويةاحيائيريس هربود قاسم زهراء14919262042143061

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةاحيائيعوده حسين علي فاطمه14920262042089102

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الحي اعداديةاحيائيسلمان ناجي واثق زهراء14921262042107088

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيشيوب ثامر حسين علي14922262041202140

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيحلو جاسم حسين زهراء14923262042086066

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيعباس خضير خيري حسين14924262041209259

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0الخارجياتاحيائيشهاب حسن احمد فاطمه14925132042401104

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين النعمانية اعداديةاحيائيعباس فاضل حيدر فاضل14926262041009098

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات العزة ثانويةاحيائيطارش نعيم ابراهيم فاطمه14927262042099047

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيحاجم حسين كريم مروه14928262042090053

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيعايش هالل حسين سعد14929262041202047

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيجليف رسن محسن احمد14930262041202009

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيمحمد عيسى تركي مصطفى14931262041209332

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيظاهر حسن عدنان محسن14932262041202087

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيعلي عبود عدنان محمد14933262041209198

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات االحرار اعداديةاحيائيجاسم محسن صاحب فاطمه14934262042106087

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات النعمانية اعداديةاحيائيعذاب يعقوب جبار رباب14935262042087041

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيالحسن عبد دالي حسن رسل14936262042086055

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيكايم عبود جبار مرتضى14937262041209330

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين االهلية االوائل اعداديةاحيائيشلش مجيد علي احمد14938262041048010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيمجذاب رهيف قاسم علي14939262041005082

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات فضة ثانويةاحيائيشكايه معيبد عبد رغد14940262042095019

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات الهدى اعداديةاحيائينزوم مهدي صالح مها14941262042090056

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيحسن صبيح اياد محمد14942262041005103
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيالزم سلمان شاكر بنين14943262042088038

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيعجد حسين عادل عماد14944262041202148

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيعجمي شلول حازم مريم14945262042096154

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنين جبير بن سعيد اعداديةاحيائيشخناب حمادي شاكر احمد14946262041022006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0للبنين  التحرير اعداديةاحيائيعباس فاضل صفاء مرتضى14947262041002080

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائيجعفر قاسم علي العابدين زين14948262041209276

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيعبود حميد رمل حميد14949262041011058

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيمسلم ايدام حميد مهند14950262041202119

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0للبنات الفاطمية اعداديةاحيائيعناد زويد ناصر مريم14951262042081048

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة301.0اللبنات التحرير ثانويةاحيائيخضر فليح حسن فاطمه14952222042183072

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة300.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيمحمد عبد كاظم بتول14953162042380025

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةتطبيقيعويد ابراهيم علي الحسين14954162051060019

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين العزة اعداديةتطبيقيغرب رميد باسم محمد14955262051007041

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين  الفجر اعداديةتطبيقيشجيل سلمان العال عبد احمد14956222051031001

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين (ع) الحسنين ثانويةتطبيقيلفته مطلك عدنان حسين14957282051043005

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةتطبيقيجابر خزعل مجيد قاسم14958222051301044

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةتطبيقيلفته سعيد زهير حسين14959262051043010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الغراف اعداديةتطبيقيعبد منشد حيدر مصطفى14960222051302113

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين الكوت اعداديةتطبيقيالحسين عبد امين محمد الرضا عبد امين محمد14961262051001050

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيرايش ناصر علي حسين14962282051151211

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين الجهاد ثانويةتطبيقيشالك دخن رحيم حسين14963282051032014

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقياحمد محمد وصفي علي14964282051001112

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات بلقيس ثانويةتطبيقيجابر الحسين عبد صفاء زهراء14965262052116013

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةتطبيقيجابر مجيد محمد اسحاق14966262051209114

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات فضة ثانويةتطبيقيعنيد صالل عدنان زهراء14967262052095006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات الفرات ثانويةتطبيقيحسن هاشم رعد زهراء14968282052060028

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيحسن جاسم نعيم حيدر14969282051021024

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقياحمد محمد طالب حسن14970162051353035

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيجبر كعيد عماد مرتضى14971262051005065

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيعبيد عبود كريم حسام14972282051021008

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات االزور بنت خولة اعداديةتطبيقيحسان ولود حسين اخالص14973262052089001
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الدين صفي ثانويةتطبيقيحسين سلطان علي حسين14974222051061012

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين االميني العالمة اعداديةتطبيقيمحمد بليسم الزهره عبد عون14975222051054027

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0الخارجيونتطبيقيابيش مطير سعد جعفر14976262051400005

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0المختلطة البحرين مرج ثانويةتطبيقيعجيل عزيز طالب علي14977221951346005

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقيجبل مطير طالب ميثاق14978222051314096

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المصطفى اعداديةتطبيقيصافي كاطع اياد المهيمن عبد14979262051019020

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين جصان اعداديةتطبيقيهللا عبد عيدان الرزاق عبد صادق14980262051036011

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيكريم الجبار عبد احمد عمار14981282051001114

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيسراي تركي محمد علي14982162051140045

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيبدن حسين علي محمد14983282051011110

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الحي اعداديةتطبيقيعوده دعدوش محمد جسام14984262051202010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات بلقيس ثانويةتطبيقيابراهيم عوده ابراهيم جنات14985262052116007

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين النعمانية اعداديةتطبيقيمنصور مكطوف مالط محسن14986262051009033

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيخليف كريم حكيم كرار14987222051307152

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيهللا صوب عباس خضير مرتضى14988282051001164

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةتطبيقيجبر رضا محمد حيدر حسن14989222051373018

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات بردى اعداديةتطبيقيجياد معارج عدنان سهى14990222052163019

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةتطبيقيغدر بالسم حميد محمد14991222051301048

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين الحمزة اعداديةتطبيقيعبد طارش صالح هللا عبد14992262051003026

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيعبعوب دعير رحيم محمد14993282051012078

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات المسائية الكوت ثانويةتطبيقيمياط فرهود حسين بشرى14994262052250009

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين الكوت اعداديةتطبيقيجبار هادي قيس هادي14995262051001065

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيموسى صادق عدي صادق14996282051012045

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات المسائية الكوت ثانويةتطبيقيسلمان ياسين كطن ايات14997262052250006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0الخارجيونتطبيقيعجه ثامر مكي حسام14998262051400007

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيدحام ثجيل داخل اثير14999162051139002

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية الثوار اعداديةتطبيقيحسين ابراهيم القادر عبد الرحمن عبد15000162051352135

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات االهلية القلعة ثانويةتطبيقيشعالن شالل كامل اسماء15001222052204002

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين الكبير المجر اعداديةتطبيقيداغر علي عبد محمد باقر محمد15002282051008102

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0الخارجيونتطبيقيسلمان حسين خالد مصطفى15003222051400098

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين االهلية االوائل اعداديةتطبيقيحفظي لفته عامر مهيمن15004262051048025
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الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقيحنون حسن علي يقين15005222051310234

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيغجيري عويد مهدي عباس15006222051004027

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقينعمه قاسم علي يقين15007162052383159

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات المركزية اعداديةتطبيقيزبالة صاحب هادي زينب15008132052119010

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةتطبيقيحمادي ابراهيم الجليل عبد اية15009142052224006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين علي االمام اعداديةتطبيقيماجد حبيب عماد علي15010122051005023

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنات المالئكة نازك اعداديةتطبيقيعفا قاسم رزاق رقيه15011162052265014

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيقاسم محمود علي حمزه15012282051151242

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةتطبيقيمردان خيون زهير علي15013252051024015

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيحسين محمود انور احمد15014162051353006

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنات الفيحاء اعداديةتطبيقيتركي الحيف ماجد تبارك15015152052048015

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنين االصمعي اعداديةتطبيقيمحمد صوالن صفاء مصطفى15016162051010096

الكوت/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0المختلطة النصر ثانويةتطبيقيبدر خلف علي مهدي15017282051104055

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنات الدبوني ثانويةاحيائيخضير ياس صادق تقى15018262042098006

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيثجيل جاسم حسين مصطفى15019222041306377

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةاحيائيصلبوخ هللا عبد محمد منتظر15020262041205104

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيجبر حمود ابراهيم فاطمه15021262042092063

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات العزيزية اعداديةاحيائيفيحان مسير مهدي اسراء15022262042110004

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة409.0للبنات الخوارزمي اعداديةاحيائيثويني علوان حسن رشا15023261942111015

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات االنتصارات ثانويةاحيائياحمد ياس رحيم ايمان15024262042072004

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين االمين طه اعداديةاحيائيريس عزيز رعد حسين15025262041026012

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات كوثى ثانويةاحيائيحسن فليح اركان سجى15026232042305088

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات االهلية العلوم نبع ثانويةاحيائيكحيط عامر علي نسرين15027262042088158

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيخليف علوان بشير هاشم15028262041011198

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقيعبود عودة حسن محمد15029162051043058

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيزغير هاشم حميد علي15030162051353105

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات الكرامة اعداديةتطبيقيهللا عبد عذاب عيدان االء15031142052111004

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات الطيبة الشجرة ثانويةتطبيقيمحمد كاظم جواد رقية15032162052252014

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين العراقي التراث اعداديةتطبيقيحسين ناصر هاشم محمد15033152051008067

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةتطبيقيحمود خيال الحسن عبد علي15034262051203028

الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةتطبيقيراضي خضير حيدر كرار15035262051205046
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الصويرة/التكنلوجي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيحسين عبيد محمد كرار15036272051150146

النباتي االنتاج تقنيات قسم/الصويرة/الزراعي التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةاحيائيخطار عوده عاشور نور15037262042251066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة400.0للبنين المسائية الطف ثانويةادبيعمارة محيبس كاطع امين15038132021257017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةادبيمشلوش راضي كريم زينب15039282022088032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنين النهروان اعداديةادبيجبر خماس جمعة مهدي15040152021020139

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين العرب شط اعداديةادبيفليح حسين سعيد رضا15041132021045036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0الخارجيونادبيالستار عبد يوسف الستار عبد محمد15042112021400117

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةادبيابراهيم كريم فوزي مصطفى15043132021002097

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين المسائية الصباح ثانويةادبيكرم راضي جابر حسين15044142021205033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين عدي بن حجر اعداديةادبيخميس علي حميد عباس15045142021174039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات يافا اعداديةادبيعطيه كريم احمد بنين15046132022107020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيكريم عوده علي حسين15047152021018026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات الشرقية الثانويةادبيحسين جاسم حامد نرجس15048142022097028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيراشد مانع حسن غدير15049152022048078

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين االنصار اعداديةادبيمهدي حمود حسن ابراهيم15050132021003001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين االهلية (ع)الزهراء نور ثانويةادبيرحيمة محيسن فاضل حسين15051142021184006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات السعادة ثانويةادبيحسن رشيد محمد ريم15052142022120015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات العربية الثورة اعداديةادبيصانت عكله احمد الزهراء نور15053132022093114

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات النعيم اعداديةادبيشيحان كاظم عوده نور15054142022073126

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0الخارجيونادبيغالي محمد جبر احمد15055152021400005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين اليقظة اعداديةادبيهريش ناصر تركي علي15056142021028110

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةادبيعبيد الزهره عبد حسن عباس15057132021002049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات التسامح اعداديةادبيهادي الدين صالح أحمد فاطمه15058142022076097

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0الخارجياتادبيعلوان عبيد هادي نبأ15059112022401199

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين السالم دار ثانويةادبيخليل محمد علي محمد15060102021066039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات الياقوت اعداديةادبيعبدالحميد الهادي عبد عصام صفا15061192022246050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيمهدي ناظم قاسم علي15062212021025031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيهللا عبد الرزاق عبد كريم سجاد15063132021009069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين الدولة سيف ثانويةادبيالقادر عبد طاهر جمال سجاد15064122021002022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات االنتصار اعداديةادبيعلي عطيه سعد اسالم15065132022091007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيمحمد حامد علي حسين15066152021005022
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات فدك ثانويةادبيالوهاب عبد ربيع ازهر الزهراء فاطمة15067142022070081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين الصفاء ثانويةادبيجوده حاجم رحم علي15068142021167025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الهدى اعداديةادبيلفته شطب ناصر زهراء15069152022047056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0الخارجياتادبيكاطع مطشر احمد زهراء15070122022401059

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المسائية البيضاء ثانويةادبيجزعول كاظم الهادي عبد علي15071132021251032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المنورة المدينة اعداديةادبيمحمد جاسم سعيد همام15072262021025069

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة417.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيساهي سالم مصطفى منال15073231922116030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات االعتدال ثانويةادبيسلمان فاضل عباس اثمار15074132022077002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين االمين طه اعداديةادبيعاصي الرضا عبد علي هللا سيف15075262021026032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات المسائية طوعة ثانويةادبيحمزه مهدي علي هدى15076122022231063

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الغسانية ثانويةادبيعلوان هللا عبد احمد هللا عبد15077262021156039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الوارثين اعداديةادبيحسين موسى حميد سجاد15078152021013042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيخضير كاظم اياد علي15079132021034084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيهللا مال حسين رضا سجاد15080152021015052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين البيطار ابن اعداديةادبيحسين احمد بشير هادي15081142021029083

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0المختلطة اإلرادة ثانويةادبيجاسم محمد علي حسين15082102021156014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الخبير اعداديةادبيظاهر محسن كامل هللا عبد15083112021007056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الصدر الشهيد اعداديةادبيشارع خليف رافد حسين15084292021001042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الواسطي ثانويةادبيعلي جالل علي الكريم عبد15085102021040020

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات جرير اعداديةادبيمهدي الكريم عبد انيس زهراء15086122022089027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات المركزية اإلعداديةادبيكسار فالح حسين نور15087142022143062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيخليل عاجل الجبار عبد احمد15088122021047009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الفاروق ثانويةادبيحسين الجليل عبد ماجد حسين15089182021094009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات النصر اعداديةادبيصاحب عوده رضا مريم15090122022112099

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيخليل حسن صباح مريم15091142022222082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية الحسينية اعداديةادبيعلي محي وسام محمد15092132021255056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيعداي مسير علي عباس15093142021210052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات القرى ام اعداديةادبيعباس حسين علي رحاب15094142022079046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات العربية الثورة اعداديةادبيعجب جليل مازن دعاء15095132022093027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين الثوار ثانويةادبيمحمد نوري صباح علي15096112021012032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين العراقي اعداديةادبيهاشم جبار احمد موسى15097102021005076
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات المستكفي بنت والدة ثانويةادبيداود سلمان احمد فاطمه15098112022089057

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيهادي حسين علي مصطفى15099112021203217

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين العراق اعداديةادبيعجل عبد كريم علي15100122021009194

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات معصومة ثانويةادبيسمير احمد فالح اسماء15101142022113002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات المسائية االبرار ثانويةادبيحسين صبار قاسم خديجه15102132022283008

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيجاعد مدلول هاشم سحر15103142022223039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيعبيد حنون فالح محمد15104112021052072

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيعيدي سلمان الحسن عبد كرار15105152021008140

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيشالل حسين عليان فرحه15106142022067113

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين البلديات اعداديةادبيفارس معن عادل مصطفى15107142021037219

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةادبيحسون متعب عادل ديانا15108102022109042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيعلي مظهر احمد أزل15109112022068001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين المسائية الحلة اعداديةادبيمحمد عباس فاضل وسام15110232021251269

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة412.0للبنين  عكاظ اعداديةادبيعلي طالل ماجد منتصر15111131921024126

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبياحمد عدنان احمد الرحيم عبد15112132021034068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات المركزية اإلعداديةادبيجعاز كريم عدنان دانيه15113142022143017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات زبيدة ثانويةادبيكاظم عالء مثنى تبارك15114112022108023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الجديد العهد ثانويةادبيجنديل شاكر مهدي ميثم15115132021259034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين االمين طه اعداديةادبيعبعوب ابراهيم علي حمزه15116262021026016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةادبيكرمود سلمان عماد ضياء15117222021090028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات الحرية شمس ثانويةادبيخضر ابراهيم عيسى مريم15118132022079045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين االسراء اعداديةادبيعواد عايد جمعه حذيفه15119102021011014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات صفية اعداديةادبيديوان قاسم حامد بتول15120142022075026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين الزوراء ثانويةادبيكاظم هللا عبد احمد محمود15121142021001030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة478.0للبنات االهلية الصباح ثانويةاحيائيحسين نعيم صباح رقية15122142042132042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0الخارجياتاحيائيبنيان موسى شاكر تبارك15123132042401029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة395.0للبنات الرشد اعداديةاحيائيادهيم حميد محمد زهراء15124132042109035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنين العلمية الحسين اعداديةاحيائيعباس جاسم عامر ياسر15125112041013046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة381.0للبنات الربيع ثانويةاحيائيرحال حسين نواف فرقان15126122042081011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيعلي قاسم حاتم ايه15127142042225034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةاحيائيصوفي جاسم حميد ايه15128142042067025
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنات العراق زهو اعداديةاحيائيحسين حمادي اسماعيل ايات15129132042078002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة377.0للبنات العربي الكفاح ثانويةاحيائيسعدون عبودي حيدر نور15130102042092024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنات الصدر امنة الشهيدة اعداديةاحيائيجاسم زامل الجبار عبد مريم15131152042049086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائياحمد شهاب صالح زهراء15132112042106048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنين الرسالة اعداديةاحيائييوسف فائق يوسف يعقوب15133132041005065

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة372.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيلفته جلوب صباح فاطمه15134152042080271

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0الخارجياتاحيائيعيسى كاظم موسى عذراء15135132042401097

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنات يافا اعداديةاحيائيسلمان محمد عمران حوراء15136132042107034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيحساني الحسين عبد علي غفران15137112042215118

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنات العربي التراث ثانويةاحيائيموسى شمخي صباح افراح15138102042123006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةاحيائيغني محسن غالب علي15139132041034023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنات عدن اعداديةاحيائيكريم عباس احمد رقيه15140132042106023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنات الزقورة ثانويةاحيائيعباس عواد هاشم ناديه15141112042140030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنات فدك ثانويةاحيائيجبر عزيز سعيد سجى15142142042070074

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0الخارجيوناحيائيخليف محيسن صبيح منتظر15143142041400089

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين صنعاء اعداديةاحيائيعلي حسين علي انس15144232041011007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات األمل اعداديةاحيائيخضير هادي محمد نبأ15145112042065165

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنات المسائية االبرار ثانويةاحيائيحمادي جاسم علي غدير15146132042283108

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيعبيد الباقي عبد قيس طيبه15147132042086073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين المقدام إعداديةاحيائيبريهي حسين علي الدين نور15148142041017132

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيروضان معيبد حامد علي15149142041203126

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائيهادي جاسم عمران علي15150112041209041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنات  عمارة ام ثانويةاحيائيمكلف غازي احمد سرور15151142042087017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنات السوق اعداديةاحيائيثعبان عبيد صباح زهراء15152222042209085

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0الخارجياتاحيائيعيسى جبر جاسم االء15153142042401009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةاحيائيسلمان كاظم علي ساره15154152042053040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنات المعالي ثانويةاحيائيعلي مهدي صالح دانيه15155142042127010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة423.0للبنات االهلية العزيزية ثانويةاحيائيمدلل عباس رضا ايات15156261942120023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين الدوالب ثانويةاحيائيحمد سويد قحطان سعد15157192041016006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنين العلمية الروابي اعداديةاحيائيكصب نايف مهدي فالح15158112041026112

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات الشعب اعداديةاحيائيحسين حسن سلمان سجى15159132042098093
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات نرجس السيدة اعداديةاحيائيكرومي منخي كاظم حوراء15160152042055031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين الشرقية اإلعداديةاحيائيجبر حسن قاسم مؤمل15161142041022075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين الرضوانية اعداديةاحيائيابراهيم حسن احمد الوهاب عبد15162102041041051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات الجوهرة اعداديةاحيائيعناد محسن حسين ايه15163142042145044

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين القدس اعداديةاحيائييوسف المطلب عبد علي طالب15164102041014034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات الفردوس اعداديةاحيائيفلفل ابراهيم عالء رسل15165132042118081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيخلف حسن فالح نرجس15166132042281138

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الحسين بنت رقية اعداديةاحيائيعلي حسين صادق نور15167122042087082

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيعبود لطيف حاتم بسام15168132041252024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات العراقية اعداديةاحيائينافع خالد وليد زهراء15169212042139101

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةاحيائيحمزه عبد حسين عائشه15170122042096025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات البتول اعداديةاحيائيكردي سليمان مهدي هاجر15171112042072145

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين االندلس اعداديةاحيائيعبد كاظم حمزة حيدر15172232041042056

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الماثر اعداديةاحيائيحسين كامل فالح فاطمه15173152042051142

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيجلوب محمد جمعه مروه15174122042098094

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيمحمد مشرع حسين زينب15175122042098061

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات الفاطميات أعداديةاحيائيالحمود حسين محمود هنادي15176122042102092

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات بلد اعداديةاحيائينعمه صبحي حذيفة اسيل15177182042176009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات بلد اعداديةاحيائيعبد جواد الحسين عبد سرى15178182042176121

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية بغداد ثانويةاحيائيعبد العالي عبد احمد علي15179142041208126

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0الخارجياتاحيائينعمه رضا صافي دعاء15180152042401036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات ايالف ثانويةاحيائيالمجيد عبد فاضل قيس نرمين15181142042105076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين السياب اعداديةاحيائيكاظم االيمة عبد جابر ميثم15182132041030102

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةاحيائيابراهيم مجيد حميد محمد15183182041141074

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيفرهود عبد نجم عمار ايه15184152042080030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين االهلية القمة ثانويةاحيائيحسين علي تحسين هللا عبد15185132041055052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات االسكندرونة اعداديةاحيائيسعدون محمد سلمان صفا15186142042099039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات تموز 14 ثانويةاحيائيصكر مهدي كاظم زينب15187142042071039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات الشعب اعداديةاحيائيعلي هللا عبد نجم نازدار15188132042098148

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات حديد زها المهندسة اعداديةاحيائيحسن فالح وسام زهراء15189152042053037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات االمال ثانويةاحيائيكصب بارح عباس هند15190142042108162
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيفنيان خلف قاسم زينب15191152042045050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيشنان عالوي فاضل احمد15192152041005005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيبشير الحسين عبد ثامر امير15193132041008012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة406.0للبنين الشماسية اعداديةاحيائيابراهيم صباح الدين عالء ياسر15194131941023068

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات طيبة ثانويةاحيائيمرادخان احمد محمد حوراء15195132042116012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين الغدير اعداديةاحيائيعطية عبود مسلم حسين15196242041071025

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات المسعودي ثانويةاحيائيجلوب حسين مشتاق اميمه15197232042095009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةاحيائيارحيمه قاسم كريم سيف15198262041203032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية زبيدات ثانويةاحيائيعزيز عبد ماهر علي15199112041210046

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين غريب ابي اعداديةاحيائيجلوب الستار عبد رعد االله عبد15200102041024022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0المختلطة الرافدين دلتا ثانويةاحيائيمجيد صالح بشير محمد15201142041152016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات الرتاج ثانويةاحيائيحبيب سعيد عماد سجى15202142042121027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات االنوار ثانويةاحيائيضاحي فرحان وليد هبه15203122042104049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات العقيدة ثانويةاحيائيسراج بيان طاهر حنين15204142042103013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيعلي حسين عالء حسين15205112041025017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيجوده وايد حداوي حسن15206132041252035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات المركزية اعداديةاحيائيموسى علي جميل تبارك15207132042119007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةاحيائيصالح محمد جاسم محمد15208102041200032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيجبر الرضا عبد محمد اسماء15209152042047012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةاحيائيمحمد صدام مكي حسن15210152041006026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات المسائية االصمعي ثانويةاحيائيسلمان كريش علي هبه15211132042281155

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية حطين ثانويةاحيائيعباس فاضل علي السجاد ادريس15212132041252017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات االهلية الصباح ثانويةاحيائيحسين نعيم صباح حوراء15213142042132028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين علي االمام اعداديةاحيائيعلي حسين احمد علي15214122041005034

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات الفاطميات أعداديةاحيائيمحمد سلمان محمد يقين15215122042102093

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات االقصى ثانويةاحيائيخميس خليل مصطفى سرى15216122042130015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةاحيائيجبر حاكم حازم جعفر15217232041257035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين الناهض العراق اعداديةاحيائينحو كاطع طعمه محمد15218152041003086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0الخارجياتاحيائيمهدي غني الكريم عبد بنين15219122042401014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين الجمهورية إعداديةاحيائيمحمد مكصد ماجد مرتضى15220142041016118

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين حيان بن جابر اعداديةاحيائيخلف عالوي تركي كيالن15221192041103044
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات األمل اعداديةاحيائياألمير عبد هادي ماجد آيه15222112042065013

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات األهلية البنوك ثانويةاحيائيحسين سيد حميد الزهراء نور15223132042083027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الغدير اعداديةاحيائيعيسى محسن حميد سجاد15224242041071033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاحيائيالدين شرف عيسى مختار بشرى15225102042099006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيياسين رضوان سلطان رغد15226142042111092

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات االزور بنت خوله ثانويةاحيائينصيف عباس علي غفران15227122042096026

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيفليح الرزاق عبد هوبي لبنى15228132042101076

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات التسامح اعداديةاحيائيعبود تركي جاسم نجالء15229142042076138

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0الخارجياتاحيائيحمزة هاشم فرحان حنين15230142042401037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الزبيدية اعداديةاحيائياعيور ناجي سعيد بان15231262042092015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الحكمة ثانويةاحيائيعليوي خميس محمد مريم15232102042107039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةاحيائيعبد خليف محمد داليا15233102042109029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات المسائية السماحة ثانويةاحيائيعلي حميد جاسم تماره15234112042215192

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةاحيائيمتعب احمد عبد تبارك15235102042099007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيكاظم محمد حسن هدى15236132042101098

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات العامرية اعداديةاحيائيحواس خزعل ماجد مريم15237102042118116

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الرياحين ثانويةاحيائيعبود محمد جاسم زهراء15238122042122016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات العربي السيف اعداديةاحيائيسلمان عبد منذر حوراء15239132042111027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات المصطفى ريحانة ثانويةاحيائيخليفة نجم خالد مالك15240102042141050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةاحيائيمحمد الغالب عبد ليث الغالب عبد15241142041012018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0الخارجياتاحيائيعلي هادي هاشم امنيه15242122042401006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات المركزية اعداديةاحيائيحسين غالم عيسى زهراء15243132042119018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الزهور اعداديةاحيائيجاسم عبد محمد طيبه15244142042080048

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين األهلية بغداد ربيع ثانويةاحيائيمهدي محمود هادي احمد15245132041051003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0الخارجياتاحيائيسعد علوان عادل زهراء15246132042401055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات الشمائل ثانويةاحيائيفياض جمعه الرحيم عبد حنين15247142042109017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين الخورنق ثانويةاحيائيمحمد الرحمن عبد ثائر محمد15248122041028021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيعبد نوري سمير مصطفى15249122041030138

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين العزيزية اعداديةاحيائيكامل شاكر جبار كرار15250262041014110

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين المتنبي اعداديةاحيائيحسن محمد احمد هللا عبد15251132041017033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0الخارجياتاحيائيلفته جبر كريم نورا15252142042401175
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات الكاظمية اعداديةاحيائيمحمد جاسم االمير عبد دعاء15253122042110031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةاحيائيحسين منصور باسم الملك عبد15254112041156062

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0الخارجياتاحيائيكامل فاضل عباس نور15255132042401137

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةاحيائيمطلب شعالن باسم عدنان15256262041203050

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات الفردوس ثانويةاحيائيجاسم محي مازن منار15257102042090102

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات ع العذراء مريم اعداديةاحيائيعباس هللا عبد محمد سما15258152042054159

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات القناة اعداديةاحيائيعطيه رشيد حميد مريم15259132042072074

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين الزبيدية اعداديةاحيائيعباس خضير محيسن مرتضى15260262041011177

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات الرشد اعداديةاحيائيعبيد حسن فالح اجوان15261132042109003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0الخارجياتاحيائيخليفه حميد صالح ميسم15262262042401071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات الوثبة ثانويةاحيائيمنديل جمعه عدنان براء15263102042105005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيعبيد حسين علي الحسين نور15264122041030154

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات طيبة ثانويةاحيائيدرويش ظاهر ناصر نبأ15265132042116040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيالحسين عبد علي عادل طف15266152042080240

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات اآلفاق ثانويةاحيائيحميد دهام ثامر سجى15267122042114049

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيحسن ابراهيم ياسين حسن15268132041008023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين النموذجية الفلوجة اعداديةاحيائيفياض محيميد ابراهيم خليل15269192041009100

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات الفاروق اعداديةاحيائيحمود لفته طه ضحى15270102042119055

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0الخارجيوناحيائيعرب عناد هادي محمد15271242041400101

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات االزدهار اعداديةاحيائيجبار عطا مقداد رؤى15272122042090024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين الزهاوي اعداديةاحيائيسلمان داود رحمن محمد15273152041015086

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات العرب شط ثانويةاحيائيمحمود خالد رسول هبة15274112042062104

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0المختلطة االهلية النورين ثانويةاحيائيكسار حسن هادي ندى15275242042169079

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين الفرسان ثانويةاحيائيعبود راهي ناجح كرار15276252041003030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات بلقيس اعداديةاحيائيمحمد رخيص قاسم نور15277142042140135

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0المختلطة قصر ام ثانويةاحيائيكاظم طالب فاضل حسن15278232041162007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاحيائيعلي موسى هادي حسن15279132041250017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0المختلطة اسمرة ثانويةاحيائيعبود محي عباس حسين15280232041202006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0المختلطة الشوملي شهداء ثانويةاحيائيهاشم حبيب عيسى رزاق15281232041219007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيجبر مطشر احمد فضل15282152041005084

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات البنين ام ثانويةاحيائيأحمد الستار عبد نزار رؤيا15283132042080015
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات المصطفى ريحانة ثانويةاحيائيهللا عبد خلف محمد وسن15284102042141060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية الدين جمال مصطفى ثانويةاحيائيسبخان اكرم حسين علي15285122041201042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةاحيائيعيدي تمر صاحب مقتدى15286142041203228

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0الخارجيوناحيائيالحسين عبد ناصر اياد طارق15287132041400030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات الشيماء اعداديةاحيائيرحيم احمد زهير زهراء15288122042098051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين الكاظمية اعداديةاحيائيغانم الزهرة عبد ماجد علي15289122041030105

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات الهدى نور ثانويةاحيائيحسين علي النبي عبد دموع15290142042124011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المستقبل ثانويةاحيائيعلي هايس كرجي علي15291122041012014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيناصر ابراهيم لؤي عمر15292112041005081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين الناهض العراق اعداديةاحيائيريكان غيالن عالء حسن15293152041003017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيكبيش رحم محمد ياسر15294122041032073

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةاحيائيحمد جاسم محمد علي15295262041203066

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات االخالص اعداديةاحيائيجواد خزعل عادل شهد15296112042112064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات عشتار ثانويةاحيائيعلوان فاضل محمد تبارك15297112042086016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات المسائية المنصور ثانويةاحيائيحمود رحيم سامي سمر15298102042223081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين الرافدين اعداديةاحيائيبدر علي صباح حسن15299152041001023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةاحيائيمال علي مالك نوره15300142042066110

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات البخاري ثانويةاحيائيشهاب حسن محمد دعاء15301122042108018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات االخالص اعداديةاحيائيشرموط عصفور مصطفى اية15302112042112010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات النزاهة ثانويةاحيائينعيمه وطن طعمه رحاب15303142042093022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيجبر كريم احمد حيدر15304122041032019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين الدين صالح اعداديةاحيائيهللا عبد خضير اللطيف عبد الهادي عبد15305131941008042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةاحيائيمحمد علي رشيد نور15306122042230147

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات المسائية سمية اعداديةاحيائيابراهيم ياسين محمود مريم15307152042080298

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين الشرقية اإلعداديةاحيائيكاظم الواحد عبد محمد سجاد15308142041022037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات األمل اعداديةاحيائيجوده جبار الرزاق عبد زهراء15309112042065075

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين االسكندرية اعداديةاحيائيكاظم عبيد محمد علي15310232041001060

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات النهضة اعداديةاحيائيفرحان عبد قاسم اسراء15311192042191005

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0المختلطة االهلية االسحاقي ثانويةاحيائيسرحان ذياب سالم داود15312182041144007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنات األمل اعداديةاحيائيحمادي خلف سرمد سرى15313112042065107

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية الشعب ثانويةاحيائيعبد علي موفق رضا15314132041250026
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنات الضحى ثانويةاحيائيعباس محمود الرحيم عبد طيبه15315142042089040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيطعمة جاسم محمد العابدين زين15316232041007081

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0للبنات الحرية اعداديةاحيائيمحمد جاسم محمد ايه15317122042107027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة302.0للبنين ابابيل اعداديةاحيائيحافظ خلف عدنان باقر15318132041011009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات ايمن ام اعداديةتطبيقيعباس حسين خضر اسراء15319142052134002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة447.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةتطبيقيهللا لطف عيسى علي حسين15320131951012038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنين الزهاوي اعداديةتطبيقيعلي محمد عامر علي15321152051015037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيجبر فاخر محمد سيف15322152051071142

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0للبنين الفاروق اعداديةتطبيقيجاسم عبود جاسم رامي15323132051014015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنات التقى اعداديةتطبيقيريكان داوود سمير ورده15324112052071039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةتطبيقيعيدان جاسم فاضل هللا عبد15325262051208018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيعباس سعدون عباس رضا15326152051013027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0المختلطة قنديل ثانويةتطبيقيعيدان عبد انيس ياسر15327212051256014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات التحرير اعداديةتطبيقيهللا عبد نجم محمد تقى15328212052136006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيفرهود شهاب عماد المصطفى محمد15329142051201253

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات دجلة ثانويةتطبيقيحمادي جاسم كامل أسماء15330102052095001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيصخي حسين عباس موسى15331122051007128

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات الفاطميات أعداديةتطبيقيشمران تركي سعد نور15332122052102038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات حيفا اعداديةتطبيقيابراهيم الحسن عبد رعد بنين15333232052122004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات البخاري ثانويةتطبيقيكاظم حسين علي نرجس15334122052108016

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين المتنبي اعداديةتطبيقينوري حربي وليد مصطفى15335132051017064

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةتطبيقيحسين خلف ميسر ايهاب15336132051009010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين االمين البلد اعداديةتطبيقيشاكر ستار عثمان الدين نور15337112051033040

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيوادي الحسين عبد علي زهراء15338132052118031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الصدرين اعداديةتطبيقيمعيدي كمر عامر ياسر15339122051007131

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0الخارجياتتطبيقيمحمد حسن فالح نوره15340132052401042

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0الخارجياتتطبيقيكاظم محمد قاسم الهدى نور15341122052401039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات المسائية سمية اعداديةتطبيقيثامر محمد كريم ابتهال15342152052080001

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات المسائية الميار ثانويةتطبيقيحسن عباس حسن زهراء15343112052221010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات االهلية بغداد آللئ ثانويةتطبيقيزكي صباح رائد موج15344132052124004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةتطبيقيمراد ابراهيم جليل علي15345212051273039
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين الدين شرف اعداديةتطبيقيهللا مع عمران عيسى علي15346262051044027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةتطبيقيهللا عبد احمد ذياب المهيمن عبد15347102051203027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين الشطرة اعداديةتطبيقيمزعل محمد الرضا عبد علي15348221951018028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية الغزالي ثانويةتطبيقيرضا حسن عمران جالل15349102051202011

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الشهداء سيد اعداديةتطبيقيحنتوش جرو راضي صادق15350142051008028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين البيطار ابن اعداديةتطبيقيحسين عبيد قاسم كرار15351142051029038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات الفيحاء اعداديةتطبيقيياسين جخيور راضي سجى15352152052048045

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0خارجيونتطبيقيحمادي احمد طه مصطفى15353192051400039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0ايمن-  الخارجيونتطبيقيمحمد عبدهللا الدين سيف محمد15354172051400051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيشهد عليوي عادل علي15355112051025033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة408.0للبنات الكرامة اعداديةتطبيقياسود حسين علي نجمه15356131952101030

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةتطبيقيمحمد بكر ابو كاميران اسراء15357142052224002

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقيابراهيم خليل اياد معتز15358212051014115

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين الخورنق ثانويةتطبيقيسلمان جواد عثمان هيثم15359122051028009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0الخارجيونتطبيقيمزعل كريم الكاظم عبد محمد15360122051400035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين الجديد الفجر اعداديةتطبيقيناصر حسين داهي فاروق15361102051032022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة404.0للبنين الكندي اعداديةتطبيقيجبر مطر رزاق حسين15362221951011018

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيجاسم ابهر فاضل فاطمة15363122052098044

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين االهلية الهدى ثانويةتطبيقيخلف صاحب عدنان الحمزه15364222051014003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات العزة اعداديةتطبيقيحميد عواد ماجد ساره15365122052118028

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات يافا اعداديةتطبيقيهادي يحيى ضياء ثناء15366242052117010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الحسين ثورة اعداديةتطبيقيجبر حسن فاضل عباس15367152051007061

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات حطين اعداديةتطبيقيحسين كريم حسن حوراء15368132052103014

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد السيد إعداديةتطبيقيحاشوش حسن حمزة حيدر15369142051012019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين تطوان اعداديةتطبيقيهللا عبد حسين زكي هللا عبد15370112051018077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين التفوق اعداديةتطبيقيعبد نعيم جاسم مرتضى15371222051072041

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات الكاظمية اعداديةتطبيقياالمير عبد علي محمد شامل فاطمه15372122052110012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات الحفرية اعداديةتطبيقيمرعي مهوس شظيف سماح15373262052091007

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقيعطيه حامد جميل مصطفى15374102051020215

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين الفراهيدي إعداديةتطبيقيابراهيم خليل لؤي حسين15375132051015015

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين عبيدة ابي اعداديةتطبيقيصيوان ناصر علي حسن15376142051030012
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقينزال هاشم الكريم عبد العابدين زين15377162051371094

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات المسائية السماحة ثانويةتطبيقيإبراهيم خليل علي فاطمة15378112052215052

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين السجاد اعداديةتطبيقيحمزه هادي منذر مؤمن15379232051031037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين دمشق اعداديةتطبيقيصالح محمد اثير احمد15380112051021006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات االهلية المستقبل ورود ثانويةتطبيقيحسين ياسين حمزه رقيه15381262052139003

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيسعيد جبير محمد هللا عبد15382142051201158

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيحسين محمد علي عبد حيدر محمد15383122051030124

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةتطبيقيمحمد هللا عبد راضي حسين15384162051358051

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات الشعب اعداديةتطبيقيلعيوس جباري حسين فاطمه15385132052098029

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةتطبيقيشلش صباح مرتضى فرح15386112052076038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات اجنادين اعداديةتطبيقيالوهاب عبد شاكر سمير شهد15387102052120032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين البيان اعداديةتطبيقيكاظم جواد فالح علي15388232051014023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات التعاون اعداديةتطبيقيكاطع علوان محمد مريم15389112052105027

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين خيبر بطل إعداديةتطبيقيجاسم كاظم جاسم مصطفى15390142051011077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية االبرار ثانويةتطبيقيعوفي جبار طه الهدى نور15391132052283039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيفرج زغير جبار محمد15392152051011090

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين الرضي الشريف اعداديةتطبيقيعلي محمد حسين العابدين زين15393162051052019

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية االبداع اعداديةتطبيقيعبد حسين قاسم محمد15394122051202071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين بروانة اعداديةتطبيقيحسين عماش حماد مثنى15395192051067038

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الضلوعية اعداديةتطبيقيجاسم حمود عويد احمد15396182051005006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات العقيلة اعداديةتطبيقيحسن مهدي محمد سجى15397152052040024

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية زيونة ثانويةتطبيقيغليم معال احمد علي15398142051209031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات هند اعداديةتطبيقيهادي رضا حامد تبارك15399112052079004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين ابابيل اعداديةتطبيقيكنبار علي الكريم عبد حيدر15400132051011017

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات الشعب اعداديةتطبيقيجاسم علي فائق ليلى15401132052098033

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةتطبيقيخليل حميد صباح نور15402232052271242

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية العال ثانويةتطبيقيعثمان سعد علي امير15403112051203039

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة393.0للبنات العذراء مريم اعداديةتطبيقيمحمد عدنان قحطان طيبه15404111952073037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين عبيدة ابي اعداديةتطبيقيبسالة مراد جليل علي15405142051030036

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيمحمد عباس صالح حسين15406112051029006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيغفوري محمد هاشم عمر15407132051005063
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الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات االخالص اعداديةتطبيقيكاظم حسين مصطفى حوراء15408112052112012

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيهاشم المجيد عبد مصطفى علي15409142051201208

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين تطوان اعداديةتطبيقيشهاب صبحي احمد امير15410112051018022

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0الخارجياتتطبيقيمناتي حسين علي حوراء15411152052401009

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين مسلمة بن محمد ثانويةتطبيقينومان محمد عباس منتظر15412112051156071

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةتطبيقيحسين ابراهيم حسام وديان15413102052109032

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين النهوض اعداديةتطبيقيمحمد مهدي صالح علي15414142051047077

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيحمزة عيدان حمزة احمد15415122051030004

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيالساده عبد هويدي محسن احمد15416232051251021

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةتطبيقينعمه حميد سعد احمد15417112051201006

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةتطبيقيمحمد حميد حسن الحسين نور15418142051034023

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين الدجيل شهداء اعداديةتطبيقيكريم مهدي كريم يوسف15419182051141043

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المستنصرية اعداديةتطبيقيعويس غالم حسين علي15420132051031035

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0االهلية النجاح سبل اعداديةتطبيقيعبود مظهر مازن علي15421262051059010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةتطبيقيمحمد جاسم خزعل ضحى15422122052230031

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الجوهرة اعداديةتطبيقيالحسن عبد جاسم حسن سجى15423142052145037

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية حطين ثانويةتطبيقيحامد حميد محمد احمد15424132051252010

الرصافة/االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين البراق اعداديةتطبيقيفيصل هادي علي حسن15425152051002016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0للبنين صنعاء إعداديةادبياللطيف عبد الواحد عبد عدنان مصطفى15426142021025061

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة370.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيمحمد مزعل عالوي جعفر15427142021210016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين الدؤلي االسود ابي اعداديةادبيهاشم جبير محمد منتظر15428152021018107

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات التضحية اعداديةادبيلعيبي زغير محمد كوثر15429122022091034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيحمزه عطيوي حمزه أمير15430112021180001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيمثنى عبد حسين علي15431142021210106

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0المسائية العبودي جمعة الشهيد ثانويةادبيعلي حسين ناصر محمد15432142021210085

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيعلي جعفر عباس حيدر15433122021018023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيمحمد ماهر زيد مصطفى15434212021014081

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين حلب اعداديةادبيكاظم جويد اسعد هللا عبد15435262021013094

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةادبيحمزه عايد إبراهيم االء15436102022109013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات الكرامة اعداديةادبيحمودي جاسم عصام فاطمه15437142022111039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيحماش خلف محمد حمزه15438182021331006
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيحبيب محسن عمر بدور15439112022076018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين االمين اعداديةادبيحواس علي اورنس عثمان15440182021014015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات االصيل اعداديةادبيعلي حسين كريم مرسلين15441112022064051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيحماش خلف محمد الفقار ذو15442182021331007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين النجاح اعداديةادبيحاجي العباس  عبد وائل حسين15443142021027038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0المختلطة النضال ثانويةادبياحمد علي محمود شريهان15444112022157019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةادبيجواد مطلك سعد هاجر15445102022109119

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات البنين ام ثانويةادبيحمودي عبدالكريم مكي صبيحه15446132022080057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين العراق اعداديةادبيحسن جبار جاسم مرتضى15447122021009270

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0الخارجيونادبيعبد مهوس محمد حسام15448142021400050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الرافدين وادي اعداديةادبيطعمه كاظم وسام أمير15449132021026011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات الخمائل اعداديةادبيخليل علي محمد رعد فاطمه15450122022127081

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات المركزية اعداديةادبيغيالن حسين قاسم زهراء15451132022119014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين األوفياء اعداديةادبيحمد كسار فوزي وسام15452192021078070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيكاظم عجيمي غالب ايه15453152022045013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيخضير محمد طارق استبرق15454122022016002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية الميار ثانويةادبيعلي عبد رزاق رويده15455112022221010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0الخارجياتادبيحسن عبد محمود ضحى15456112022401146

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية الوفاء ثانويةادبيمحمد جسام طارق مريم15457112022220069

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين الكراغول ثانويةادبيحمادي حمود واثق عثمان15458192021092009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات االسوار ثانويةادبيكاظم هللا عبد ميثم صفا15459132022076031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين العراق اعداديةادبيراشد عبيد حيدر كرار15460122021009214

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين االحيمد عباس ثانويةادبيفرهود رشيد نعمة زياد15461122021176018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الثقلين اعداديةادبيعلو الحسين عبد علي امير15462122021048010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات نوفل بن ورقة ثانويةادبيمحمود شاكر هاني عائشه15463102022099026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين سامراء ثانويةادبيفرمان علي حسين محمد15464142021031070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين المروج إعداديةادبيجاسم نصيف ضياء أيوب15465142021013003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات البصرة اعداديةادبياالمير عبد اسماعيل بالل شمس15466112022109029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية بغداد ثانويةادبيخلف خضير ياس خضر15467112021207017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين االدبية الروابي اعداديةادبيخلف مشعان علي حسين15468112021053038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين اليقظة اعداديةادبيجاسم عطيه جبار باقر15469142021028011
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الفراتين اعداديةادبيداود وحودي معروف هللا عبد15470132021042046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين السالم عليه الصادق االمام اعداديةادبيمحسن رؤوف المجيد عبد حسين15471132021002026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات العربية الثورة اعداديةادبيعلي االمير عبد علي مريم15472132022093095

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات عدن ثانويةادبيحسن جمال محمد زهراء15473112022094043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين المروج إعداديةادبيجبر هدام حيدر حسن15474142021013018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين االدبية االسدي مظاهر بن حبيب اعداديةادبيذيبان الجبار عبد طارق فرات15475112021057057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات الحكمة ثانويةادبيسلمان حسون فؤاد نور15476102022107040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات الهدى نور ثانويةادبيجاسم مهنا جمعه امنه15477142022124005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيجسام عباس حازم محمد15478142021015097

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين الخصيب الوادي ثانويةادبيحسين محمد علي سيف15479272021022018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين الوارثين اعداديةادبيسلطان جبار نعيم حسين15480152021013030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين الخضراء اعداديةادبيفتحي مهدي مثنى حارث15481102021013019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين البراق اعداديةادبيجبار زغير طارق سجاد15482152021002069

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين البلديات اعداديةادبيعبد زري عيسى سجاد15483142021037093

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات الرميلة اعداديةادبيزغير فضاله علي هاجر15484152022044103

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات البنين ام ثانويةادبيحمودي الكريم عبد جاسم تكتم15485132022080020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيحبيب شحاذه غازي بشرى15486142022067031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين عباس بن هللا عبد ثانويةادبينصيف علوان خالد حسين15487142021032018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0المختلطة النضال ثانويةادبيعباس الرضا  عبد احمد هبه15488112022157028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات العزة ثانويةادبيرضا علي باسم آمنه15489112022060002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات  ابابيل اعداديةادبيدوحي سلمان حسين بتول15490112022111007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات الماثر اعداديةادبيخليف زايد سعد تماره15491152022051034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيعبد عاكول صابر محمد15492142021024251

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةادبيهللا عبد محمد جاسم هللا عبد15493182021351020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المختار عمر ثانويةادبيكاظم الرزاق عبد وليد مؤمل15494102021004023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين السويس اعداديةادبيياسين ابراهيم ياسين يوسف15495132021006097

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات الربيع زهرة اعداديةادبيخلف عزيز علي سحر15496152022050062

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية التهذيب ثانويةادبيداخل فشاخ حسن امين15497112021202009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيهللا عبد توفيق جالل نسرين15498142022095067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةادبيبردان كاظم هاشم حوراء15499112022076029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين ( ع) الحسين ثانويةادبيخلف كاظم الرزاق عبد لواء15500122021018057
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين الصديق بكر ابي اعداديةادبيخليفه محمد عيد الرحمن عبد15501192021027005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المثابرون اعداديةادبيغالي مهدي خالد احمد15502222021376003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية البدير ثانويةادبيغازي عبدالواحد مالك احمد15503242021209005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين الوارثين اعداديةادبيمهلهل مطشر حسين احمد15504152021013003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات المسيب اعداديةادبيعباس خليل حقي شمس15505232022117070

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0المختلطة االجيال ثانويةادبيمحمد جاسم محمد القادر عبد15506192021311007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات الياقوت اعداديةادبيالحميد عبد الهادي عبد عصام مروة15507192022246033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين البلديات اعداديةادبيكزار الكريم عبد محمد سجاد15508142021037097

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0الخارجياتادبيمحمد جاسم ظافر براء15509112022401039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةادبيياسر طاهر الكاظم عبد احمد15510102021203006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات القرى ام اعداديةادبيعلوان سلمان خضير هدير15511142022079158

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةادبيمحمد عبيس شالل فاطمة15512262022074040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة403.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةادبيمحمود محيي حسين منتظر15513111921009117

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين البشير اعداديةادبيعلي بدري احمد محمد15514142021036086

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الهندي رضا العالمة ثانويةادبيناصر عبيد عباس مصطفى15515252021164066

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين الوارثين اعداديةادبيمحمد صبري سعد حمزه15516152021013033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات العربي الخليج ثانويةادبيرشيد تركي بشار ايناس15517142022135002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةادبيمحمد سامي عصام مختار15518142021009058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات السجود ثانويةادبيمزبان كاظم حسن زهراء15519142022065019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات بلقيس اعداديةادبيرشم حسن جعفر نور15520132022071080

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الصباح ثانويةادبيشاوي كمكوم نعيم حازم15521142021205022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات حماة اعداديةادبيعباس حمزه محمد شيماء15522112022084106

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المستقيم الصراط اعداديةادبيهللا عبد عبود بشير حيدر15523132021034044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةادبيرمضان سامي خالد احمد15524102021203004

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات زبيدة ثانويةادبيمحمد جاسم نعيم نورس15525142022082032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات النجاة اعداديةادبيمالح كاظم جواد زينب15526152022042035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات صفية اعداديةادبيدوهان خلف جمعه هديل15527142022075254

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين العكيلي صالح الشهيد اعداديةادبيغيالن هاشم رعد حسين15528152021017036

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات الحفرية اعداديةادبيكحيط فرحان عباس جنان15529262022091010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الغزالية اعداديةادبيشالل الساده عبد رعد سجاد15530102021008042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيمحسن فاضل حيدر منتظر15531142021026116
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةادبيسرحان عليوي خميس وصال15532102022109127

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الفراتين اعداديةادبيسلمان سلطان كريم علي15533132021042053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المصطفى نور اعداديةادبيروضان صباح عدنان سجاد15534262021015034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية الحسين ثانويةادبياسماعيل محمد وسام محمد15535112021208025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الشاكرين اعداديةادبيعباس حافظ عدي محمد15536112021029053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات وهب بنت امنة ثانويةادبيهاشم مصطفى غضبان فاطمه15537262022112025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0الخارجياتادبيعلي محمد فؤاد محمدعلي ايالف15538102022401018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات حطين اعداديةادبيناجي احمد مضر غدير15539132022103056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات روناكي ثانويةادبيعواد جاسم رياض ختام15540322022032002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0الخارجيونادبيبريج كاظم جواد مصطفى15541142021400223

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين الفسطاط ثانويةادبيعباس ناجي سمير اكرم15542132021033001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيطعمه خلف قاسم مهيمن15543142021038164

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات السجود ثانويةادبيجابر لفته عباس زينب15544142022065030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية العال ثانويةادبيعلي حسين علي هللا عبد15545112021203134

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين الثقلين اعداديةادبيمويح نعمه عباس مصطفى15546122021048112

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين األهلية األجيال ثانويةادبيداعم محمد كريم حسين15547132021040001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات االنوار ثانويةادبيثجيل هادي حيدر زينب15548122022104021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0الخارجياتادبيالحسن عبد االمير عبد نزار نغم15549142022401188

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الفاروق اعداديةادبيشوكت علي الدين صالح عباس15550132021014040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين السالم دار ثانويةادبيحمد عساف جبار الخالق عبد15551102021066027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات الصدر آمنة اعداديةادبيمطر جوده رزاق فاطمه15552142022136064

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين االسكندرية اعداديةادبيشياع محسن محمد حسين15553232021001022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيمولى حمود يوسف محمد15554122021047155

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات المسائية البتول ثانويةادبيفرحان هادي ماجد زينه15555102022222019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الخمائل اعداديةادبيمطلك ابراهيم عباس منار15556122022127104

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الناصرة اعداديةادبيعليوي احمود عاتي هدى15557142022133091

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الشفق ثانويةادبيعلي كاظم رعد دانيه15558112022117017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين العراق اعداديةادبيجبير عوده ستار جعفر15559122021009037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات االنوار ثانويةادبيثجيل هادي حيدر تقوى15560122022104008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات وهب بنت آمنة اعداديةادبيشهاب قنديل جاسم فاطمه15561142022066039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيصابر محسن علي زينه15562152022045062
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين االنصار اعداديةادبيغالب سلمان قاسم محمد15563132021003054

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات االمال اعداديةادبيمهدي ناجي حامد طيبه15564112022070053

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات حطين اعداديةادبيجواد احمد شهاب جنوى15565132022103014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات المسائية الوركاء ثانويةادبيداود كاظم حاتم دنيا15566142022222030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين النور شفق اعداديةادبيعليوي محمد نصيف علي15567142021061082

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الصديق اعداديةادبيجلوب محمد ساجد الدين نور15568142021200163

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين الوارثين اعداديةادبيمحسن كاظم حسين علي15569152021013056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين الشباب ثانويةادبيابراهيم وليد ضياء ابراهيم15570102021023002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين حلب اعداديةادبيمحيسن هللا خير صباح مرتضى15571262021013165

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين نافع بن عقبة إعداديةادبيمحمد علي كمال احمد15572142021009007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين الخضراء اعداديةادبيعبد مطر محمد ايوب15573102021013013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية غريب أبي اعداديةادبيمحمد صالح حسين علي15574102021200095

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين الغزالية اعداديةادبيقاسم راضي ثائر سجاد15575102021008041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات زبيدة ثانويةادبيخليل جبار رعد فاطمه15576112022108071

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الصفا اعداديةادبيمهدي توفيق عدنان سجاد15577132021029023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات الفواطم اعداديةادبيمالح مطر محمد فاطمه15578162022172055

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الخطيب اعداديةادبيكاظم حمزة سمير محمد15579122021034103

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين العراقي التراث اعداديةادبيلفته جابر علي الرحمن عبد15580152021008093

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين سامراء ثانويةادبيعلي فياض حميد رضا15581142021031028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات حماة اعداديةادبيحسن سالم منير فرقد15582112022084134

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين النجاح اعداديةادبيشمخي رزاق صالح حسن15583142021027026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات الوهج ثانويةادبيعبد كمر نوري ايات15584142022116003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المصطفى اعداديةادبيشاتي حسن فالح فقار15585152021009120

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيحسن فليح الخالق عبد كاظم15586122021202155

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات النبوغ ثانويةادبيهندي ناجي لبيب ضحى15587102022098016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات  ابابيل اعداديةادبيسلمان الحسين عبد رعد هدى15588112022111052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات حماة اعداديةادبيجاسم غربي طارق ورود15589112022084177

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الفاطميات أعداديةادبيعباس موحي محمد تماره15590122022102028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين الرافدين اعداديةادبيناصر عباس محمد خضير15591102021009018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية الحرية ثانويةادبيخطار سهر اسود حسن15592122021200029

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات االزدهار اعداديةادبيحسين ناصر علي شهد15593122022090053

567 من 503صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0الخارجياتادبيكاظم صالح عامر عال15594102022401082

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات العلمية النهضة ثانويةادبياحمد عباس فاضل فاطمه15595112022067049

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات عدن ثانويةادبيحساني خليل اسماعيل نبأ15596112022094084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين النور شفق اعداديةادبيمهدي عيسى باسم أمير15597142021061001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين التاجي ثانويةادبيحمادي ابراهيم فاضل صائب15598122021010012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين النهروان اعداديةادبيسعيد قاسم علي ليث15599152021020105

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين الساعدي خليل الشهيد اعداديةادبيخلف داود فاضل حسين15600142021003042

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةادبيحمزه مرزه محمد هبه15601122022230039

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيحمزة مرزة مهدي ايسر15602112021052012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةادبيخضير سلمان علي طه15603112021204064

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0الخارجياتادبيطاهر ناصر جمال جنان15604122022401033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات الخنساء اعداديةادبيعبيد عباس فاضل ختام15605132022094013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات العراق زهو اعداديةادبيسعدون غازي علي مالك15606132022078030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين صنعاء إعداديةادبيجاسم كامل جواد محمد15607142021025051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0المختلطة قريش صقر ثانويةادبيحسون ابراهيم علوان مصطفى15608102021155020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المسك ثانويةادبيداود كاظم حاتم هناء15609142022119057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين البراق اعداديةادبيعلي جبر احمد محمود15610152021002155

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين العراق اعداديةادبيغانم مطر سالم علي15611122021009177

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين االحرار ثانويةادبيعلوان حاتم جبر احمد15612112021051002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات االنتصار اعداديةادبيراشد محمد اسماعيل مصطفى رحمه15613132022091030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المسائية اشبيلية ثانويةادبيحبيب راضي حمودي تبارك15614142022223012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيجاسم علي عبد مهدي مصطفى15615122021202211

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات اجنادين اعداديةادبيشهاب خالد ناصر شيماء15616102022120033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الوارثين اعداديةادبيمطرود خضير محمد سجاد15617152021013048

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيجمعه جعص حسين هادي15618162021365067

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية االقصى ثانويةادبيعصفور ادنيف غانم احمد15619152021075010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبيبريسم محمود علي سيف15620212021001030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيكاظم عطيه عالوي حسين15621122021202050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةادبيشمه طارش االمير عبد منتظر15622142021019190

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين السويس اعداديةادبيجاسم ناظم دلف سجاد15623132021006035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية الشوملي ثانويةادبيادشيش عبود حفظي نصير15624232021257079
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين األدبية الرياحي الحر اعداديةادبيحسين ضيدان سعد مصعب15625112021181123

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات عشتار ثانويةادبيحمزه فخري قائد هدى15626112022086035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الرجيبة اعداديةادبيحسن فليح اوناس محمد15627272021020048

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات المسيب اعداديةادبيثامر محمد علي تبارك15628232022117026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةادبيعاصي عبيد خميس الرحمن عبد15629192021072009

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الحسيني احمد الشهيد اعداديةادبيزيدان كاظم محمد حسين15630142021038048

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات سلمة ام ثانويةادبيناصر شاكر محمد زينب15631102022097016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الساعدي سعد بن سهل اعداديةادبيراضي هاشم خليل محمد15632152021006100

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيحسين عايد وحيد عباس15633142021024159

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين األعراف اعداديةادبيياسين نيروز الرسول عبد حيدر15634162021077021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات بغداد اعداديةادبياالمير عبد فاضل فرات يقين15635132022070084

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات البصرة اعداديةادبيتركي راغب علي رهف15636112022109015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيجواد حسين محمد علي15637112021180110

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةادبيكنعان نعمه باسم مهدي15638162021358076

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات صفية اعداديةادبيحسين حسن حسين يمام15639142022075261

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الدين صالح اعداديةادبيمهدي االئمه عبد علي امير15640132021008015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيعبد محي الفتاح عبد محمد15641192021350133

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات االهلية النخبة ثانويةادبيحمودي الجبار عبد حسين تبارك15642262022148001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةادبيعبد علي حسين سجاد15643112021200052

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الفراتين اعداديةادبيدويش ساهي عادل مصطفى15644132021042081

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الجمهورية ثانويةادبيحسن ملك ظاهر فاطمه15645142022098028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الشاكرين اعداديةادبيمنصور غالب تحسين حيدر15646112021029021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين حلب اعداديةادبيكاظم عزال طاهر مصطفى15647262021013171

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين سامراء ثانويةادبيرجب فالح علي حسن15648142021031012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الفيحاء اعداديةادبيهاشم جبر طالب حنان15649152022048026

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين األهلية بغداد ثانويةادبيجواد حمودي ستار محمد15650112021030016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات االدبية المحمودية اعداديةادبيمحسن سعد احمد آية15651112022095011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيمتعب عباس فريق حسنين15652122021202041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات الحريري ثانويةادبيعبود جاسم محمد ايه15653142022137006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0الخارجيونادبيعالوي شنيش حميد علي15654132021400068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المروج إعداديةادبيمحمد كريم قاسم محمد15655142021013134
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات الرتاج ثانويةادبيالحسين عبد رضا قحطان زهراء15656142022121018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيخالوي حميد صادق حسين15657122021047037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المرتضى اعداديةادبيسبهان عالوي احمد مصطفى15658282021002076

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات الندى ثانويةادبيحسين عبد حيدر فاطمة15659142022302051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةادبيهللا عبد نعمه رحمن مصطفى15660262021205024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات بغداد اعداديةادبيطاهر االمير عبد صادق رقيه15661132022070031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0الخارجياتادبيشذر عطيه محمد نور15662132022401191

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين  عكاظ اعداديةادبيجخيور موسى علي حيدر15663132021024040

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةادبيجويدر وحيد مهنه طاهر15664152021005044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةادبيحاجم كاطع هشام امير15665142021201032

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيحطاب هاشم عمار ياسر15666122021047188

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين العراق اعداديةادبيلفته اسماعيل جاسم اسماعيل15667122021009017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات صفية اعداديةادبيمحيبس رشم عادل اديان15668142022075002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة390.0للبنات الدغارة اعداديةاحيائيكاظم عزيز علي زهراء15669242042124086

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة385.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةاحيائيونان مكطوف هالل زهراء15670142042224065

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة373.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيحمودي كاظم حسن رسل15671142042111089

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنات الهدى اعداديةاحيائينجم مطلك تيسير اطياف15672122042106005

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين العراقي التراث اعداديةاحيائيفرج علي عبد رعد مصطفى15673152041008060

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0الخارجياتاحيائيعذاب كريم علي نورالهدى15674152042401130

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين الداودي اعداديةاحيائيالرحمن عبد صالح الرحمن عبد صالح15675102041029021

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0المختلطة الجامعة ثانويةاحيائيفريح رشيد حمد هللا عبد15676181941277013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيابراهيم حمادي شاكر علي15677242041002086

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات دمشق اعداديةاحيائيعطيه خليل موفق زينب15678242042121161

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات الكبرى خديجة اعداديةاحيائيموسى غالي ناطق دعاء15679112042076045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات جنين اعداديةاحيائيفياض حمود خليل حنين15680192042149019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائياحمد سعيد فراس مصطفى15681112041209064

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المنصور اعداديةاحيائيحسين الحميد عبد محمد هللا عبد15682102041026153

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين الصدرين اعداديةاحيائيعلي عسكر قاسم احمد15683122041007006

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين المؤمل اعداديةاحيائيهادي حمزه فاضل امير15684232041060014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيباقر احمد فاضل ساره15685212042140134

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين سعيد بن عثمان اعداديةاحيائيعبود رزوقي احمد هللا عبد15686272041005081
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين سامراء ثانويةاحيائيعبيد عطار خليل حسين15687222041092011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات المسائية الميار ثانويةاحيائيهاشم جبار شاكر النفس غنية15688112042221043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيسلمان جميل علي زينب15689262042250286

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيمبارك سلمان طه محمد15690142041011141

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الفارابي ثانويةاحيائيسعود محمود طالب هللا عبد15691212041026027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات المسائية ماجد ابن ثانويةاحيائيجليل فاضل عباس رقيه15692122042230058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائياللطيف عبد حميد عبدعلي شهد15693182042205078

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المبرقع قاسم الشهيد اعداديةاحيائيالرضا عبد فالح قاسم حيدر15694152041005043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيحسن هادي احمد بنين15695112042088007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الشروق اعداديةاحيائيعبود عبدهللا رياض فاروق15696122041032056

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيرحيمه مطشر سعد عباس15697142041011075

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الصديق ثانويةاحيائيحمزه مرزة عيسى ياسر15698232041027068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيجاسم هاشم كامل تبارك15699142042225058

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيلفته جاسم الزهره عبد كاظم15700152041071274

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةاحيائيصالح حردان ميزر ليث15701192041356047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيمصيل سمير جعفر محمد15702152041071312

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائياحمد شهاب خليل محمد15703192041343185

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات للمتفوقات المنهل ثانويةاحيائيمحمود شاكر محمود شمس15704112042114063

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات بسماية سما اعداديةاحيائيمحمد حبيب طه جميله15705142042193020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين الهندية اعداديةاحيائيجعفر العزيز عبد حامد باقر15706272041010028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةاحيائياليمة عبد علي حسين جعفر15707232041012023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الرواد ثانويةاحيائيجاسم حسين احمد محمد15708122041024019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات التفوق ثانويةاحيائيمناحي جحيل قاسم فاطمه15709122042113022

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين طوز اعداديةاحيائيابراهيم حسين محسن محمد15710182041037051

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيحسن صاحب حسين هللا عبد15711232041252131

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةاحيائيخضير طه محمد زيد15712112041204023

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات االزدهار اعداديةاحيائيناصر خلف ابراهيم ساره15713122042090041

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيعباس جاسم ستار سدود15714112042088028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائياحمد هللا عبد الستار عبد ايوب15715112041203037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات االنتصارات ثانويةاحيائيخليفه سلمان قاسم ريام15716262042072016

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيسبع هادي حامد رانيا15717142042225097
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية السيدية ثانويةاحيائيراضي محمد عامر المرتضى علي15718112041209031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية برزاني ثانويةاحيائيصالح علي جمال احمد15719312041070008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين الحسين ثورة اعداديةاحيائيمساعد تركي ناطق غيث15720152041007092

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين االمين طه اعداديةاحيائيمحمود علي حسن عمر15721262041026043

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين تطوان اعداديةاحيائيرزوقي فاضل يحيى احمد15722112041018015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائياسماعيل محمود سعدون هبة15723112042218086

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةاحيائيجليب حوين علي هللا عبد15724262041203044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنين المثنى اعداديةاحيائيتوفيق الرحمن عبد احمد أسامة15725102041022010

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات المسائية اسوان ثانويةاحيائيحمادي جسام حسن سرور15726102042221059

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيالحسين عبد علي اركان فارس15727112041203150

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيعلي سلمان جمعه فاطمه15728142042225218

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات الحريري ثانويةاحيائيحمزه محمد قاسم زهراء15729142042137020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيشمخي حسين رياض منتظر15730242041211073

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة307.0للبنين الجزيرة إعداديةاحيائيعطيه مهدي عماد هللا عبد15731142041018097

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنات االهلية العلوم دار ثانويةاحيائيمحمد جاسم فخري هيفاء15732182042276044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيحبيب باسم حيدر محمد15733222041302068

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0للبنات هيازع البو ثانويةاحيائيعمر كريم حسن رقية15734182042198015

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة304.0للبنين المسائية النعمانية ثانويةاحيائيجبر طعمه رزاق علي15735262041208028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيحميد رشيد إبراهيم اللطيف عبد15736132051010044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين االهلية االلباب ثانويةتطبيقيهللا عبد فاخر راغب مؤمل15737162051123025

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةتطبيقيجاسم هللا عبد فالح هللا عبد15738192051011050

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات المصطفى اعداديةتطبيقيفياض محمد باسم مروه15739112052110044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقيمحمد خلف حميد زينب15740122052098034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةتطبيقيالعزيز عبد كاظم قصي محمد15741101951061012

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين عبيدة ابي اعداديةتطبيقيبالسم جاسم فارس منتظر15742142051030064

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات الزهور ثانويةتطبيقيمحمد العزيز عبد فوزي ايات15743112052078003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين األهلية الخضراء ثانويةتطبيقيسليمان صالح ممتاز امجد15744102051038002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الوارثين اعداديةتطبيقيالحسن عبد كاظم احمد مرتضى15745151951013046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0المختلطة المسائية (ع) الحسين ثانويةتطبيقيرميض محمد جاسم الكريم عبد15746182051361017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيعلي حسين المحسن عبد حسين15747142051023024

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات بلقيس اعداديةتطبيقيعبد سلمان محمد دعاء15748132052071017
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية االهلية العراق ثانويةتطبيقيعلوان فياض هللا عبد ادهم15749232051260001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين المروج إعداديةتطبيقيعلوان حسن موفق احمد15750142051013008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين االهلية االيثار ثانويةتطبيقيسعيد امين محمد يونس15751102051054008

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةتطبيقيعلي الواحد عبد الحكيم عبد ندى15752142052067027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية الطارمية ثانويةتطبيقياحمد علي محسن علي15753122051205031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية العال ثانويةتطبيقيحاجي عثمان علي عثمان15754112051203140

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين محفوظ حسين اعداديةتطبيقيعباس الساده عبد عادل سالم15755272051027027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقينوري علي حسين فواز15756162051076089

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية الزبيدية ثانويةتطبيقيحميد هالل كريم محمود15757262051205057

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةتطبيقيحسون عبد جالل رضا15758142051019034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية السماحة ثانويةتطبيقيرضا مناف عبد حسين حوراء15759112052215017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين المستقبل ثانويةتطبيقيجاسم طارق الرزاق عبد عمر15760122051012011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للمتميزات القاهرة ثانويةتطبيقيفضيح شهيد حسين غيداء15761132052100035

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات الهدى اعداديةتطبيقياشميل الرزاق عبد اللطيف عبد دالل15762152052047013

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيياسين طه حسام احمد15763102051013002

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات حطين ثانويةتطبيقيعبد حمزة صالح زهراء15764142052068017

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات المسائية النهوض اعداديةتطبيقيكاظم حمزه عباس زينب15765272052160107

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيخشن طاهر عمار ياسر15766162051353204

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات التقى اعداديةتطبيقياحمد اسماعيل مأمون سنر15767112052071028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيمزبان راضي سالم رحاب15768162052226030

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات المحاويل اعداديةتطبيقيالكاظم عبد عيسى محمد رسل15769232052115011

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية زيونة ثانويةتطبيقيحسين كريم وليد علي15770142051209046

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين الفقار ذو اعداديةتطبيقيحميد خليل عالء حسن15771112051006031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنين المركزية عقيل بن مسلم اعداديةتطبيقيأعطيه جبار رائد ميثم15772251951012140

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0الخارجيونتطبيقيمحي يوسف يعكوب ليث15773162051400262

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الفضيلة ثانويةتطبيقيعزيز محمد خالد دانيه15774102052084003

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةتطبيقيالرضا عبد جخيور علي حسين15775112051200034

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين النظامية اإلعداديةتطبيقيهاشم احمد فراس مصطفى15776142051021107

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيمحمد عرنوص سعيد جاسم15777152051071044

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيقاسم الخضر عبد ياس زهراء15778132052118038

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين الدين صالح اعداديةتطبيقيمخرب محيسن صباح امير15779132051008004
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بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين الجزيرة إعداديةتطبيقيحميد صبيح احمد حيدر15780142051018033

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الفوز اعداديةتطبيقيسعيد محمد عمار عال15781122052094080

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0الخارجيونتطبيقيسدخان مايع رحيم محمد15782122051400031

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0الخارجياتتطبيقيحسن كاظم فؤاد هديل15783132052401045

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المنصور اعداديةتطبيقيسعيد صاحب مهدي يوسف15784102051026129

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين العقاد اعداديةتطبيقيعلي قاسم طالب سجاد15785122051031075

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين النقدي جعفر اعداديةتطبيقيعليوي العباس عبد سعدون حسين15786282051044019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين  عكاظ اعداديةتطبيقيسرحان ذياب علي حيدر15787132051024028

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين العامل ثانويةتطبيقيحسين عطيه غالب منتظر15788232051026027

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين عبيدة ابي اعداديةتطبيقيمحسن عوده محمود زيد15789142051030020

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيسلمان الرزاق عبد وهبي امير15790122051025014

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين المأمون اعداديةتطبيقيحمود فالح فواز الحسن15791102051006007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين المستقبل ثانويةتطبيقيمحمود علي حسن مرتضى15792122051012018

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيداود سلمان محمد ابراهيم15793142051169001

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةتطبيقيسايط رسن خلف مهدي15794162051371281

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات الشيماء اعداديةتطبيقياطبيخ فيصل حيدر فاطمه15795122052098047

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0الخارجياتتطبيقيراهي حسين احمد مروه15796142052401037

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات الفردوس اعداديةتطبيقيمحمد عليوي ابو جمال دعاء15797132052118019

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين المستقبل ثانويةتطبيقيمحمد مهدي عالء الرحمن عبد15798122051012007

بغداد/التقني االدارة معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين االهلية النخبة ثانويةتطبيقيجاسم ثجيل عظيم ميثم15799222051363039

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة394.0للبنين االهلية الخالد ثانويةادبيعبد عواد محمد الرزاق عبد15800192021110006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين المسائية الكرمة ثانويةادبيجسام علي محمد باسم15801192021350028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات المسائية المآذن أعداديةادبيحمد طالب احمد امنه15802192022369022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيصالح فرحان مشعل مصطفى15803192021342171

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات القائم اعداديةادبيمحمد مخلف سالم شيماء15804192022146018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الطموح ثانويةادبيعباس عبد ناجي استبرق15805192022227001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الكوثر اعداديةادبيعبد غافل خضر زينب15806192022173012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات العرفان اعداديةادبيالحمد عبد جرو فرحان صفا15807192022166030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الشموخ اعداديةادبيناصر محمد باسم المجيد عبد15808192021053024

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الرافدين ثانويةادبيفرحان خلف محمد ايمان15809192022234001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات العال اعداديةادبيمحمد صالح حسين نسرين15810192022156039
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين الصقالوية اعداديةادبيسلمان شعالن حمد حمزه15811192021028011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0خارجيونادبيحسين مظفر سالم محمد15812192021400096

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات المسائية المآذن أعداديةادبيعطيه ياسين سعد فاطمه15813192022369127

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات العقيق وادي اعداديةادبيخلف صالح سعيد دعاء15814192022175011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0المسائية زياد بن طارق اعداديةادبيمحمد روضان نهاد حذيفة15815192021342046

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الهدى ثانويةادبيخلف هالل جمال غنام15816192021337109

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات الكوثر اعداديةادبيخلف محمد صبار موده15817192022173021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين التقدم اعداديةادبيصميط احمد محمد ياسين15818192021062045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةادبيرشيد الوهاب عبد محمد قاسم15819192021070028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات جنين اعداديةادبيحسين حمادي طاهر رانيا15820192022149003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين األمين ثانويةادبيصالح شاكر دريد القادر عبد15821192021076010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة407.0للبنين المسائية التحرير ثانويةادبيشويش حمود عبد عثمان15822191921351029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةادبيصالح احمد مصطفى احمد15823192021069011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين النعيمية اعداديةادبيحمد علي محمد بهاء15824192021105008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةادبيشكر حاتم بهجت يوسف15825192021343197

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةادبيعثمان سالم باسم انس15826162021350005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية الهدى ثانويةادبيحسين احمد جمعة احمد15827192021337010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةادبيعبد احمد حمد شهد15828192022189002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةادبيمحمد نوار عامر محمد15829192021359032

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المختار عمر ثانويةادبيعلي صالح مهدي أيمن15830192021059001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات مؤتة ثانويةادبيسليمان تركي حميد أمنه15831192022182004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات الياقوت اعداديةادبيحسين جبار نواف ضحى15832192022246024

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين التقدم اعداديةادبيمحمد سوعان رافع عامر15833192021062024

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات االمل اعداديةادبيمحمد ياسين محمود شهد15834192022195045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات االنفال ثانويةادبيخلف زيدان رسول شهد15835192022226035

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات النهضة اعداديةادبيحطحوط عبود ياسين ريم15836192022191032

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين األمين ثانويةادبيمبارك رجب صالح صباح15837192021076006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية هيت ثانويةادبيهللا عبد كريم هللا عبد محمد15838192021355023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين زيدون ابن اعداديةادبيعبد هللا عطا حازم احمد15839192021031001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات المركزيه الرطبه اعداديهادبيعبد جلوب خالد عبير15840192022152025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين النافع العلم اعداديةادبيمطلب محسن الوهاب عبد احمد15841192021095005
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0المختلطة السنابل ثانويةادبيمخلف عيسى محمد حسين15842192021284005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية هيت ثانويةادبيامين عامر الحكيم عبد احمد15843192021355004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةادبيهللا عطا رافع ناجح الباسط عبد15844192021070018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات مؤتة ثانويةادبيعلي ابراهيم خليل فاطمة15845192022182025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات حديثة اعداديةادبيحسين ابراهيم خضير ضحى15846192022199023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات الحبانية ثانويةادبيعلي حسن خالد فاطمه15847192022187015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات النهضة اعداديةادبيمانع خضير علي نجوى15848192022191071

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات الفلوجة اعداديةادبياحمد عبد محمد ايناس15849192022188006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الياقوت اعداديةادبيفاضل كاظم شيخان غصون15850192022246027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات التهذيب ثانويةادبيجواد مشرف غافل هجران15851192022179016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين العرفان اعداديةادبيعبد محمود اسعد نمير15852192021029027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات االمل اعداديةادبيعبيد كاظم مزهر شفاء15853192022195040

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الخضراء الواحة ثانويةادبيداود احمد صهيب براق15854192022233002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المعراج اعدايةادبيخلف علي ابراهيم ميس15855102022113067

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0المختلطة االجيال ثانويةادبيصالح علي فايز نبأ15856192022311012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةادبيخلف مضعن خليف الهادي عبد15857192021356016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات الروابط اعداديةادبيحمود عبد كمال نبأ15858192022229053

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين النجاح ثانويةادبيعالوي ابراهيم صدام عمار15859192021289011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية البغدادي ثانويةادبيمحمد ندا الستار عبد محمد15860192021359033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0خارجيونادبيدرج خليفه طارق محمد15861192021400098

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين االنتصار ثانويةادبيمليك راضي اللطيف عبد ياسر15862192021123018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين األدبية سومر اعداديةادبيحماد عبد قحطان أرشد15863192021109001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0المسائية الخالدية ثانويةادبيعبد كامل محمد عمر15864192021346048

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة389.0للبنات البرناوي فاطمة ثانويةادبيعذاب هللا عبد نجم افراح15865191922168005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات االهرام ثانويةادبيمتعب عالوي ماجد حنين15866192022228006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الفلوجة اعداديةادبيجسام محمد سامي ضحى15867192022188028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين طالب ابي بن علي االمام اعداديةادبيخربيط سليمان فاروق محمد15868192021026027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات االندلس ثانويةادبيشيتي جواد فاضل اسيا15869191922183002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الودود ثانويةادبيعليوي هللا عبد قاسم رسل15870192022266004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0خارجيونادبيمحيسن عبود حازم الرحيم عبد15871192021400048

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين الخوارزمي اعداديةادبيخلف اسماعيل بركات عبيده15872192021071029
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الهدى ثانويةادبيرديني عباس علي يزن15873192021337162

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0المسائية الخالدية ثانويةادبيعبد زبار فايز مرتضى15874192021346074

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الروابط اعداديةادبيجاسم جبار الستار عبد سجى15875192022229035

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الخيزران اعداديةادبيحسوني هالل يوسف وفاء15876212022147067

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات االمل اعداديةادبيعناد كردي محمد ريام15877192022195029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات النهضة اعداديةادبياحمد عبيد محمد نبأ15878192022191069

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات حديثة اعداديةادبيمهدي نجيب تأميم عبير15879192022199024

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0الخارجياتادبيعلوان حسين سمير عذراء15880112022401153

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات الفلوجة اعداديةادبيغريب جياد محمد حنين15881192022188009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية المعتصم ثانويةادبيعركد ناهي عبد عمر15882192021352027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين األوفياء اعداديةادبيمحيسن احمد هوبي محمد15883192021078054

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية الصقالوية ثانويةادبيزيدان عباس خضير ياسين15884192021358046

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين الصقالوية اعداديةادبيداود سلمان محمد هللا عبد15885192021028025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات العيون ذات ثانويةادبياحمد حسن ناظم سجى15886112022104045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيضاحي سلمان عبد زيد15887112021189034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين المسائي المجمع ثانويةادبيحسان عبد محمد احمد15888192021347017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات االندلس ثانويةادبيجاسم خلف علي سوسن15889192022183017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الخوارزمي اعداديةادبيحمادي هللا عبد خميس مصطفى15890192021071043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين النجاح ثانويةادبيخلف مهدي صابر صالح15891192021289007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين بالل ثانويةادبيسعود هللا عبد سعدون بالل15892102021055007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةادبيعلي عباس خالد محمد15893192021070036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين الجنوب اهوار ثانويةادبيسلطان غالي رعد ازهر15894222021073003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين االندلس ثانويةادبيفارس عدنان قحطان احمد15895192021096004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0المختلطة النيل ثانويةادبيلطيف هللا عبد محمد باسم15896192021310002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات االنفال ثانويةادبيصالح احمد محمد هديل15897192022226053

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0المختلطة الباهلي مسلم بن قتيبة ثانويةادبيحسين حمود صبار احمد15898192021283001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات المصطفى ريحانة ثانويةادبيكردي هللا عبد محمد قدس15899102022141022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين المحمدية االنوار اعداديةادبيسرهيد علي عارف محمد15900192021072012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات الروافد اعداديةادبيالعبد ابراهيم محمد االء15901192022198006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0الخارجيونادبيفياض حميد فرحان مروان15902102021400150

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين الفجر اعداديةادبيصالح مهدي نائب مصطفى15903192021037019
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةادبياحمد حسن مؤيد مصطفى15904192021356039

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0المختلطة االجيال ثانويةادبيدحل فاضل محمود نذير15905192021311011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين الدوالب ثانويةادبيعفيف جميل زكي وسام15906192021016008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية العراق ثانويةادبيعلي حميد مجيد صهيب15907192021339006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0المختلطة الخطاب بن عمر ثانويةادبيمنصور عبيد احمد عمر15908192021317007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية حطين ثانويةادبيعلوان الوهاب عبد طارق زياد15909132021252044

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين االسراء اعداديةادبيمنادي حمد احمد ظافر15910102021011022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبياحمد سعيد اسامة علي15911112021189071

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية االوزاعي ثانويةادبيكاظم سويدان الستار عبد هللا عبد15912122021203023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات الرمادي ثانويةادبيمخلف محمود محمد فاطمه15913192022164020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين المسائي المجمع ثانويةادبيعلي ابراهيم عبد طلحه15914192021347091

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية الهدى ثانويةادبيحمادي جاسم حميد نامس15915192021337154

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين زيدون ابن اعداديةادبيحسن صالح محمد جاسم15916192021031005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية البيضاء ثانويةادبيمضعن حردان صبحي الرحمن عبد15917132021251024

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات العال اعداديةادبيحسن خلف زياد دعاء15918192022156012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين بروانة اعداديةادبيسويد زويان طالب جمعه15919192021067009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات البتول اعداديةادبيمحمد جواد الكريم عبد بالغ15920112022072029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين الصقالوية اعداديةادبيهادي حسن علي احمد15921192021028004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات المعراج اعدايةادبيحمادي احمد علي لبنى15922102022113059

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين جبهة ثانويةادبيفريح داود عدنان اركان15923192021301007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0خارجيونادبيحسين حمد خميس الرحمن عبد15924192021400045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين النعيمية اعداديةادبيشلش حمادي علي محمد15925192021105023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات حديثة اعداديةادبيشطب عباس خضير اسيل15926192022199003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات الروابط اعداديةادبيسلوم يوسف ابراهيم شهالء15927192022229039

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات اليمامة زرقاء اعداديةادبيعلي حمود علي نسرين15928142022067134

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات النهضة اعداديةادبيحمد توفيق احمد عذراء15929192022191053

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0المختلطة االنام خير ثانويةادبيداود سلمان طالب صدام15930112021166012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات المستقبل اعداديةادبيحمد عباس خضير امنة15931112022101005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات البارئ ثانويةادبيسلمان حمادي الرحمن عبد شهد15932112022119014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين البيان اعداديةادبيجبر احمد احسان احمد15933232021014002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية المحمودية ثانويةادبيالرضا عبد ارحيم محسن سجاد15934112021201020
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين القادسية اعداديةادبيعلي عبد كريم مازن مقتدى15935252021211048

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات المستنصرية ثانويةادبيجبار عبيد محمد فاطمه15936272022141057

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات المسائية القائم ثانويةادبيعلي عويد محمود لميا15937192022371056

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات العدنانية ثانويةادبياليج حسين سعد شهد15938212022094027

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات الزرقاء اعداديةادبيكاظم عبد عباس زينب15939232022108020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين السكيت ابن اعداديةادبيمهدي عمار مقداد محمد15940272021044115

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين البصير مهدي ثانويةادبيالرضا عبد علي حاتم حسين15941232021058012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية الصقالوية ثانويةادبيابراهيم محمود ثامر ايمن15942192021358006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيسودي خلف فاضل أمير15943232021253017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات الوركاء اعداديةادبيجابر عبد رحمن تبارك15944222022157014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات الوفاء اعداديةادبيبدر حسين سامي فاطمه15945292022058028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات االهلية المعارف ثانويةادبياحمد حامد المحسن عبد زينب15946222022420003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الزهاوي ثانويةادبيمهدي فالح رعد علي15947102021203047

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات تونس اعداديةادبيحمدي خلف حميد أنوار15948222022106004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيصالح احمد علي فاطمة15949162022217084

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المصطفى اعداديةادبياحمد ياسين مهدي علي15950102021017041

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المقدس الحشد اعداديةادبيجاسم راضي احمد حسن15951162021136005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيجابر محمد وسام رسول15952112021052031

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين برد بن بشار إعداديةادبيمحسن كاطع محمد الدين نور15953142021024329

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات االمل اعداديةادبيجاسم محمد عماد اشجان15954192022195005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات االمل اعداديةادبيحسن محمود حسن رقيه15955192022195023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات الحي اعداديةادبييونس ثجيل صالل دعاء15956262022107006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية حطين ثانويةادبيسداوي غياض احمد مصطفى15957132021252133

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المختار اعداديةادبيمحسن محمد المحسن عبد ياسر15958222021047161

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0العباسية في للبنين المركزية المربد اعداديةادبيحسين عباس حميد شاهين15959252021122079

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةادبيطاهر مكي طالب حسين15960162021358019

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0المسائية الخالدية ثانويةادبينايل سليمان أحمد مصطفى15961192021346078

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةادبيغلوم حسين صادق جعفر15962162021359006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةادبيعباس عوض يونس ادهم15963102021160004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةادبيمحمد رشيد ثامر احمد15964112021204005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات الزاكيات اعداديةادبيرغيف فنيخر مرزوك ساره15965262022103017

567 من 515صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين علي بن الحسن ثانويةادبياحمد خلف فالح عمار15966212021006033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0الخارجيونادبيعبد علي جمال علي15967102021400083

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات خديجة ثانويةادبيردام هاني ستار زهراء15968292022066021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين الصفاء ثانويةادبيقاسم محمد اياد جعفر15969142021167006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين الوائلي احمد اعداديةادبيمحمد هاشم ابراهيم محمد15970162021050025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين األهلية بغداد ثانويةادبيعبد محسن قاسم مرتضى15971242021044018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0المختلطة االهلية والقلم ن ثانويةادبيمطلق محمد رياض الهادي عبد15972242021168009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات العدنانية ثانويةادبيعلي فاضل اسماعيل اساور15973212022094002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين القبلتين اولى اعداديةادبيكاظم حسين رائد محمد15974212021065069

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات حماة اعداديةادبيمطر جبار حاكم مروة15975112022084139

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين الفسطاط ثانويةادبيمحمد جاسم ياسر جاسم15976132021033002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0الخارجياتادبيكاظم وهيب وليد فاطمة15977132022401148

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةادبيحسين حمود محمد جاسم15978192021356009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات العروبة اعداديةادبيمحمد االمير عبد محمد دنيا15979162022237014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0الخارجيونادبيحسين جياد فاضل احمد15980242021400008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين الموسوي هللا عبد الشهيد إعداديةادبيحمدان كريم طالب عمر15981142021019129

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات المسائية المآذن أعداديةادبيشهاب محمد جاسم علياء15982192022369120

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات طليطلة اعداديةادبيحاجم عبيد مهدي فاطمه15983232022092055

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات السنية اعداديةادبيعنون حسين عالوي ضحى15984242022102061

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات المسائية المآذن أعداديةادبيخضير شمسي ضياء نور15985192022369164

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات العدنانية ثانويةادبيسعلو ابراهيم اكريم هاجر15986212022094048

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات مؤتة شهداء ثانويةادبيعلوان الرسول عبد عالء الهدى نور15987272022108047

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات الوفاء ثانويةادبيرشيد حمد ليث هاجر15988192022241022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0المختلطة االزهر ثانويةادبيخلف عبيد علي حسين15989191921296003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين المسائية الصالحية ثانويةادبييوسف غالي محمد نبيل15990241921212026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنين التنمية اعداديةادبيجاسم مسعود خليل مرتجى15991261921030019

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين ضاري الشيخ اعداديةادبياحمد كنعان عمار طه15992102021010012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات االمال ثانويةادبياحمد كاظم جواد مروه15993212022153045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0المختلطة الخليل ابراهيم اعداديةادبيكاظم عباس مالك علي15994102021160034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية النساف ثانويةادبينجاد خلف خليل ياسين15995192021364052

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين بدرة اعداديةادبيمراد يعقوب عامر علي15996262021021018
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات المركزية الريادة اعداديةادبيمهدي عناد عدنان شيرين15997252022193090

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية عفك ثانويةادبيحسون درويش جبار رسول15998242021208017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين المسائية الصقالوية ثانويةادبيعليوي هللا عبد عباس القادر عبد15999192021358020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات اجنادين اعداديةادبيياسين خضير ياسر مريم16000102022120051

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنين الرضوانية اعداديةادبيعاشور ثروي محمود الستار عبد16001102021041037

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0المختلطة عرفات ثانويةادبيحمد صوين حسن هللا عبد16002231921161014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيمحمد شهيد يحيى حسن16003112021052021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيغركان نصيف فالح حسن16004262021047036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات الصدر امنة اعداديةادبيحسين حمزه محمد الهدى نور16005232022145036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةادبيأمين هاشم عادل محمد16006202021259212

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات النهضة اعداديةادبيحميد عواد سداد مريم16007192022191060

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين السالم دار ثانويةادبيحسن محمد رحمان انس16008102021066011

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات الزهراء فاطمة ثانويةادبيزيدان حميد محمد عائشه16009192022181003

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة363.0للبنين المسائية العراق ثانويةادبيعلي فيصل خلف جمال16010191921339008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين االهلية السالم دار ثانويةادبيكريم مسير شاكر محمد16011162021067023

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةادبيمضعن محمد صالح رفاه16012192022162016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0الخارجيونادبيمحمد جاسم فالح علي16013112021400085

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين االهلية الفارابي ثانويةادبيعلك جالب حامد علي16014112021182006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين المسائية النيل ثانويةادبيالحسين عبد جياد قحطان محمد16015112021206058

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيعجيل نعمة حسام العابدين زين16016122021047061

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةادبيخفي محسن عمار نورهان16017222022143033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين المثنى اعداديةادبيخلف ناجي عماد عباس16018262021005038

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات رفح اعداديةادبيحسين هللا عبد عبد زهور16019162022219028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية الكرابلة ثانويةادبيمحمد جاسم حمد محمد16020192021356026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةادبيحسين رحمان زهير زهراء16021262022076008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيشالل احمد كمال اوس16022112021189018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين المسائية الفلك ثانويةادبيمحمد عطشان عدي زيد16023252021158014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةادبيخضر فندي محمد ميساء16024192022370089

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنين التقدم اعداديةادبياحمد هللا عبد احمد عمر16025191921062026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيقاسم موسى رمضان احمد16026282021151008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين الكندي ثانويةادبيشنشول خميس خوام مصطفى16027242021040053
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0المسائية الخالدية ثانويةادبيمطر ابراهيم خلف محمد16028192021346058

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين فلسطين اعداديةادبيشناوة ناصر لفته جعفر16029242021013006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين وقاص أبي بن سعد إعداديةادبيمحمد علي محمد علي16030142021015083

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0المختلطة الثرثار ثانويةادبيصالح رشيد عباس محمد16031182021316007

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية المهند ثانويةادبيجناني سلمان ستار محمد16032142021211065

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين المتنبي اعداديةادبيجاسم لطيف وليد عباس16033132021017058

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين السالم دار ثانويةادبيحسين حسن صالح محمد16034102021066038

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيحاشوش صيوان ناظر حسن16035222021028016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين الموفقية اعداديةادبيفليو خريوت عويد وعد16036262021056147

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين الحقالنية اعداديةادبيحمدان مجيد يونس احمد16037192021020002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين االدبية القرطاس ثانويةادبيزيدان محسن يوسف ابراهيم16038112021189004

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات مؤتة ثانويةادبيمحيسن هللا عبد صباح طيبة16039192022182022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةادبيمطشر علي حسين محمد16040212021274086

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0المسائية المنار ثانويةادبيحمد نعيم ناظم ضيف16041292021150045

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيمحمد كامل لطيف احمد16042212021038010

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات خديجة ثانويةادبيخماس عاصي حميد بنين16043292022066005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين اكد ثانويةادبيعبيد كاظم طالل يوسف16044122021021008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات  العراق عبير اعداديةادبيفزع محمد باسم رسل16045262022079015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات الفواطم اعداديةادبيخليفه سلمان حسن سكينه16046162022172043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين اليمن اعداديةادبيحسون علي رحيم علي16047102021016031

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةادبيتوفيق الكريم عبد امجد احمد16048192021343013

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنين الرضوانية اعداديةادبيحسين خضير جمال مصطفى16049102021041057

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات المركزية الحدباء اعداديةادبيراضي هاشم كريم رسل16050251922086087

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين الحبانية ثانويةاحيائيخلف لطيف شاكر انس16051192041046006

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0للبنين االولى الكويت ثانويةاحيائيعبدهللا حسين مختار فاطمة16052192042314005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنات الياقوت اعداديةاحيائيفياض عبدهللا محمد صفا16053192042246073

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة424.0للبنين المركزية الرطبة اعداديةاحيائيعبيد حمود عايش عمر16054191941069021

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0للبنات المسائية القائم ثانويةاحيائيشاكر حميد خالد هيام16055192042371116

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة411.0للبنات الزهراء ثانويةاحيائيعمر رجه اللطيف عبد وسن16056191942267062

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0خارجيوناحيائيجواد حميد يونس عمر16057192041400031

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات القائم اعداديةاحيائيفيحان هللا عطا احمد ايه16058192042146014
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0الفلوجة في للبنين المركزية اعداديةاحيائيعباس لطيف جمعه يعقوب16059192041010063

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيمحمد جسام حميد نبأ16060192042166076

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات الوثبة اعداديةاحيائيجلعوط جاسم محمود مها16061192042194087

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات المبين الفوز ثانويةاحيائيجراد فرعون جمال لينه16062192042218020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات الحرية ثانويةاحيائيعيسى عباس حمود حنان16063192042192012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيجاسم عبود محمد رسل16064192042166030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات االمل اعداديةاحيائيعبيد عباس سليمان رنا16065192042195043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الفلوجة اعداديةاحيائيصكر حميد ماجد احمد16066192041343033

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات االمل اعداديةاحيائيعلي عيدان صالح هند16067192042195118

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات الفلوجة اعداديةاحيائيخليل عبدالقادر محمد شهد16068192042188084

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات راوة ثانويةاحيائيثامر محسن حسن جمانه16069192042145009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات القران حارسة ثانويةاحيائيزعيتر عياش هيثم مريم16070192042385018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين غرناطة اعداديةاحيائيعبطان علي محمد مصطفى16071192041043036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات العال اعداديةاحيائيفندي ناجح فاضل هبه16072192042156091

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الروابط اعداديةاحيائيمظلوم محمد باسم حنين16073192042229026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات االمل اعداديةاحيائيهوير عبود هللا عبد نبأ16074192042195102

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيابراهيم ستوري عامر مريم16075192042370214

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيعلي حسين حميد ميساء16076192042166073

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات التعايش ثانويةاحيائيمحمود عطية شعالن رغد16077312042054014

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات المسائية الزهراء ثانويةاحيائينايف حامد فواز سلوى16078322042066034

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات الروابط اعداديةاحيائيعبدهللا ممدوح كامل رقيه16079192042229043

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات مؤتة ثانويةاحيائينجاد مجباس عبدالحميد ورود16080192042182026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيراشد حسين علي احمد16081192041071005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيفرحان سامي علي اماني16082192042166005

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيعلوان عباس حسون ختام16083222042311108

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائيمخلف حمد حماد رواء16084192042369162

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات العرفان اعداديةاحيائيعليوي عبود علي شهباء16085192042166050

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات كرميان ثانويةاحيائيشالل هللا عبد حيدر هبه16086322042020057

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات الوفاء ثانويةاحيائيمحمد جاسم نهاد ايه16087192042241015

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين عنة اعداديةاحيائيرشيد طالب السالم عبد محمد16088192041021052

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0خارجياتاحيائيهللا عبد حامد سعدون رنيم16089192042401026
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين المسائية ريشة ابو الستار عبد الشهيد ثانويةاحيائيغافل كهر محمد صكر16090192041340036

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات الروابط اعداديةاحيائيخضير دحام خميس وئام16091192042229114

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةاحيائيعبد محمد باسم هند16092192042370270

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنات السويس ثانويةاحيائيطراد محمد رشيد لمياء16093192042261029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيعساف خلف مدين عنقاء16094112042218060

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0المختلطة السنابل ثانويةاحيائيصايل حمدهللا بعث صكر16095192041284009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنات المسائية المآذن أعداديةاحيائياحمد عبود اسعد نبأ16096192042369351

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0للبنات النهضة اعداديةاحيائيصجم جاسم احمد غفران16097192042191103

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنات حديثة سد ثانويةاحيائيحسين محمد جسام ساريه16098192042177018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةاحيائيسعود فرج القادر عبد يوسف16099192041011145

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنات النهضة اعداديةاحيائياحمد تركي شاكر مريم16100192042191118

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنين االهلية الفراهيدي ثانويةاحيائيسلمان اسماعيل هيثم العزيز عبد16101192041125016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين العرفان اعداديةتطبيقيمحمد كامل الناصر عبد علي16102192051029009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات النموذجيه الخنساء اعداديةتطبيقياحمد عبداالله ظافر رشا16103192052189008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات الوثبة اعداديةتطبيقيسالم عفر عبد نور16104192052194022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيمصلح زعيان عماد سبأ16105192052162012

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات العادل االمام ثانويةتطبيقيشاحوذ رجب علي نبأ16106192052159017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيعبد علي حسن ليث16107102051022053

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين عوف بن الرحمن عبد اعداديةتطبيقيفاضل سويد فيصل هللا عبد16108192051060018

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيكريدي محمد سعد هللا فيض16109192051070054

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات راوة ثانويةتطبيقيعايد هاشم عماد شهد16110192052145009

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات االندلس ثانويةتطبيقيجاسم خلف علي ملكيه16111192052183029

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين العربي الفارس اعداديةتطبيقيعدوان خضير سامي العزيز عبد16112192051013026

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيالحميد عبد محمود شكر مصطفى16113162051365209

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات االندلس ثانويةتطبيقيفياض عايد طه نغم16114192052183030

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات هيت اعداديةتطبيقيشهاب جاسم منصور تغريد16115192052196008

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين كبيسة اعداديةتطبيقيفرحان باتع فائق همام16116192051017028

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات العال اعداديةتطبيقيحسن محمود سعد الهدى نور16117192052156016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات البصير مهدي محمد اعداديةتطبيقيداود ابراهيم خليل رغد16118102052109016

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0خارجياتتطبيقيحرج علي محمد آيه16119192052401001

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين الرصافي اعداديةتطبيقيداود عكله صادق احمد16120192051012009
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االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية الرمادي اعداديةتطبيقيجاسم محمود حامد وسن16121192052370022

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة313.0للبنات المسائية سامراء ثانويةتطبيقيمحمود شامل فراس سارة16122182052374020

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيفياض ضحوي متعب ابراهيم16123192051070002

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0للبنات اجنادين اعداديةتطبيقيحمودي محمد عمار ساره16124102052120025

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنين شعبة بن المغيرة اعداديةتطبيقيهللا عبد نجم عمر خطاب16125192051070017

االنبار/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنين البغدادي ثانويةتطبيقيحمد حميد عفتان احمد16126192051030004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة392.0للبنات الرواسي ثانويةادبيكاظم هاشم احمد هديل16127212022177041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0للبنات فاطمة ثانويةادبيمجيد اسماعيل عادل عال16128212022105023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة371.0للبنات التحرير اعداديةادبيحومد ابراهيم حاتم ايناس16129212022136009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة368.0المختلطة الكاظم موسى االمام ثانويةادبيمحمد عبد مهدي كوثر16130212022234010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيعبدهللا حايف سلمان علي16131212021010035

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة361.0المختلطة النسائي ثانويةادبييوسف احمد وديع ريام16132212022218009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةادبييوسف داود مهدي عذراء16133212022202006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين المشرق الغد اعداديةادبيرشيد حكمان عباس سجاد16134212021063017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات االسالم رسالة اعداديةادبيعباس عبد صبيح رونق16135212022137011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين القرطبي اعداديةادبيحسين ناصر الكريم عبد محمد16136212021054044

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين سيوان ثانويةادبياحمد زينل اياد مصطفى16137312021003021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المعارف اعداديةادبيرويشد محمود سكران يوسف16138212021005052

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةادبيجليل مجيد نزار براء16139212022064001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين الرواد اعداديةادبياحمد فاضل عباس محمد16140212021077147

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين الفلق اعداديةادبيمحمود شكر رعد جنيد16141212021023014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةادبيالياس خضر مقداد خضر16142212021064008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات بابل اعداديةادبيقادر صالح مهدي ايمان16143212022141004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0المختلطة الهداية ثانويةادبيكرجي هادي عامر كرار16144212021262016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات المقدادية اعداديةادبياحمد حسين صالح اسماء16145212022140006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الرواد اعداديةادبيصابر المهدي عبد رباح مهدي16146212021077170

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0المختلطة الخرطوم ثانويةادبيحميد مبارك قحطان امواج16147212022241001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الفلق اعداديةادبيجنيد خميس صبحي محمد16148212021023053

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات البينات اعداديةادبيحسين عبد محمد ضحى16149212022116018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0المختلطة زنبور شهداء اعداديةادبيعلي حسن كامل حيدر16150212021223012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيذياب كاظم قاسم زهراء16151212022155049

567 من 521صفحة 



ونية قسم الحاسبة االلكتر القبول المركزي الدور الثالث

ي-االول)والدورين 
 
2021/2020الذين ليس لديهم قبول للسنة الدراسية  (الثان

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

المركزي القبولالمجموعالمدرسةالفرعالطالب اسماالمتحاني الرقمت

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات قزانية ثانويةادبيعباس اسماعيل زهير عذراء16152212022104021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةادبيكاظم جواد حسين زهراء16153182022231002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات المسائية االماني ثانويةادبيسعود يونس مضر سرى16154212022292024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0المختلطة الرحمة رسل ثانويةادبيعجرش صعب قيس ضحى16155212022233006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0المختلطة البهاء ثانويةادبيهاشم هللا جار علي براء16156212022203004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين الرواد اعداديةادبيمحمود شكر مشتاق حسين16157212021077040

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات سارة ثانويةادبيابراهيم شوكت محمد نوره16158212022123025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات الطائف ثانويةادبيعلي محمد كريم باسم بشرى16159212022159006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةادبيشفيق مهدي عداي انور16160212021274009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةادبياحمد ابراهيم سالم حوراء16161212022293006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةادبيحسين سلمان الواحد عبد أيثار16162212022098002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0المختلطة البوادي ثانويةادبيذياب جياد حسين علي16163212021216013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات البراءة اعداديةادبيعلي حسين محمد سرى16164212022093023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيهللا عبد حيدر علي محمد16165212021014074

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات تماضر اعداديةادبيفاضل عبود نوري ورود16166212022091075

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الوجيهية اعداديةادبيكاظم محمود منذر مصطفى16167212021030047

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات المروة ثانويةادبيفياض علي صالح علياء16168212022158026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين بيخال اعداديةادبيمحمود احمد علي سليمان16169212021074033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات المقدادية اعداديةادبيعلي حسن حازم طيبه16170212022140064

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات العدنانية ثانويةادبيعلوي عباس علي ايه16171212022094007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0المختلطة نزار ثانويةادبياحمد شهاب علي ابراهيم16172212021204002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات المنتهى اعداديةادبياحمد حاتم يعكوب بصائر16173212022103011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0المختلطة الغيث ثانويةادبيعباس حميد حسين أزهار16174212022247001

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين البطوله ثانويةادبيطالب سلمان موسى عدنان16175212021067018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين المغيرة ثانويةادبيسعد رشيد عباس يوسف16176212021051037

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةادبيخضير مهدي محمد حاتم16177212021018006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0المختلطة االقصى المسجد ثانويةادبيهللا عبد حسن ظاهر موسى16178212021255012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0المختلطة الخضراء الربوع ثانويةادبيابراهيم احمد محمود مريم16179212022354003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين الزهري االمام اعداديةادبيخلف احمد فرحان هيثم16180212021052049

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين ديالى اعداديةادبيابراهيم عامر سمير احمد16181212021012005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين البطوله ثانويةادبييوسف ابراهيم سالم ابراهيم16182212021067001
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات الروابي ثانويةادبيجعفر عدنان محمد مريم16183212022146053

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين القبلتين اولى اعداديةادبيجاسم الحافظ عبد غسان خالد16184212021065029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيعلوان عباس احمد حيدر16185212021042013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0المختلطة اآللوسي العالمة ثانويةادبيبكه داود رحمن احمد16186212021202002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0المختلطة الكتاب ام ثانويةادبيعيال خميس ضاري فاطمه16187212022260002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات حبيبة ام اعداديةادبيمهدي صالح محي شيماء16188212022121035

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0المختلطة المسائية الصقور ثانويةادبياسعد كاظم جواد حسين16189182021353005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات المقدادية اعداديةادبيخليفه هللا حسب محمد تبارك16190212022140024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات الحداثة ثانويةادبيمحمد كريم عبد شروق16191212022115019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةادبيحسين عباس حسن صفاء16192212021274042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات تماضر اعداديةادبيسلمان حسن اركان رنده16193212022091026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الرواد اعداديةادبيسلمان لطيف محمد هللا عبد16194212021077081

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين بيخال اعداديةادبيمنصور عطيه هالل محمد16195212021074086

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين الفارض ابن ثانويةادبيالهادي عبد فاضل عباس علي16196212021015024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0المختلطة الصديق يوسف اعداديةادبيصالح علي حسين الرحمن عبد16197212021064014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات البحيرة ثانويةادبيرحيم حسن حسين زينب16198212022120010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبياسماعيل طالب مثنى صهيب16199212021278055

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين ديالى اعداديةادبيمنشد ابراهيم قيس محمد16200212021012080

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0المختلطة الهاشمية ثانويةادبيشاهد حمدان مندوب عبد16201212021237014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0المختلطة النسائي ثانويةادبيحميد مجيد احمد علي16202212021218008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0المختلطة الزمخشري ثانويةادبيمهدي خضير وليد لقاء16203212022221013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0المختلطة الزمخشري ثانويةادبيحسين موسى غانم ايمان16204212022221002

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات االمال ثانويةادبيابراهيم خليل خالد منى16205212022153047

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين التمار ميثم اعداديةادبيحسن احمد محمد الحسن عبد16206212021025025

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةادبيجباره كاظم سالم سبأ16207212022097049

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0المختلطة المتنبي اعداديةادبيسالم سلمان محمود رانيا16208212022226013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات الزعتر تل ثانويةادبيغيدان عواد صكبان ختام16209212022151015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية المحاويل ثانويةادبيمجيد حميد علي أحمد16210232021253004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين ديالى اعداديةادبيجاسم الوهاب عبد محمد بالل16211212021012016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيبريسم عبد مثنى محمد16212212021010058

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0المختلطة الحكماء ثانويةادبيمحمد ابراهيم خليل مصطفى16213212021244017
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيعباس عيسى رشيد مهدي16214212021042041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0المختلطة سراجق اعداديةادبيمهدي مسير فالح محمد16215212021248030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0المختلطة االحسان ثانويةادبيحسين علي نهاد علي16216212021265008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةادبيحميد مجيد حازم صفا16217212022098030

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين ديالى اعداديةادبيخضير حسن مجبل سعد16218212021012043

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات سارة ثانويةادبيشمام حمو غانم حوراء16219212022123007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين خليل الشهيد اعداديةادبياحمد كريم بهلول كرار16220212021022022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةادبيعباس الرزاق عبد جالل محمد16221212021278109

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين دمشق ثانويةادبيمهدي احمد قحطان علي16222212021048018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0المختلطة العبيدي عثمان الشهيد ثانويةادبيجاسم علي حسين محمد16223211921210004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الكاظمي المحسن عبد اعداديةادبيمحمد كاظم ابراهيم عباس16224212021018021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الرواد اعداديةادبيعلي فهد ليث صقر16225212021077064

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةادبينصيف حسين علي مرتضى16226212021001058

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0المختلطة الزمخشري ثانويةادبيخضير كامل خلدون وليد16227212021221011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةادبيحمدي شوكت نبيل تبارك16228212022291011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0المختلطة الهاشمية ثانويةادبيسلمان محمد عامر دحام16229212021237005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين بلدروز اعداديةادبينصار جدعان عباس جعفر16230212021007013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0المختلطة الدستور ثانويةادبيكاظم صباح سامي صباح16231212021219005

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0المختلطة نزار ثانويةادبيلطيف مصلح عزيز محمد16232212021204016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةادبياحمد محمود علي نبأ16233212022290026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةادبيعباس هللا عبد القادر عبد اسامة16234212021263004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين الزهري االمام اعداديةادبيتوفيق جابر جاسم كاظم16235212021052034

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات الكبرى زينب اعداديةادبيعبد حسين سعد نغم16236212022155094

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الفضائل ثانويةادبيحمود الرحمن عبد صاحب هللا عبد16237212021275046

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0الخارجيونادبيمرعي عواد علي حامد16238212021400029

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةادبيمحمد جاسم صفاء نوره16239212022290028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين الفلق اعداديةادبيمزعل صالح رائد رامي16240212021023023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة391.0للبنات الصمود ثانويةاحيائيشلغيم حميد محمد آيه16241142042101008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة380.0المختلطة الكتاب ام ثانويةاحيائيعبد عباس طالب رقيه16242212042260006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة378.0للبنات المودة ثانويةاحيائيعزيز نهد سعد ريام16243212042132016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيمراد موسى جمعة ليلى16244212042121164
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات الزيتونة اعداديةاحيائيغالم ميرزا خليل نورا16245212042092109

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيشالل ابراهيم يوسف ابراهيم16246212041282003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيحسوني رحيم عامر رغد16247212042294079

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الضيفان ابي اعداديةاحيائيعباس عارف صالح عمار16248212041031027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين الفلق اعداديةاحيائيمحمد يحيى خالد اسامة16249212041023008

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0المختلطة الخصيب ابي ثانويةاحيائيعليوي جبار طه سميه16250212042267007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات البراءة اعداديةاحيائيجاسم نصيف محمد زينب16251212042093050

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيمراد موسى عاصي حمدية16252212042121057

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيناصر خليل حسين هاجر16253212042099139

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات االهلية ديالى سما ثانويةاحيائيحمد حسن صالح تبارك16254212042174007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيحسين علوان صالح الرحمن عبد16255212041272139

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيخميس علوان طه احمد16256212041065007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيصادق اسماعيل رعد منتظر16257212041034107

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات االخيلية ليلى ثانويةاحيائيالعزيز عبد سالم عمر سبأ16258212042134056

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيصادق صبحي هيثم سرى16259212042185045

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات فدك اعداديةاحيائيمحمد عزاوي قاسم زهراء16260212042156032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيحسين هللا عبد حسن مصطفى16261212041272264

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيمحمود جميل ابراهيم احمد16262212041004003

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيمطلك علي االمير عبد رغد16263212042185023

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيحسن شاكر عدنان رياض16264212041065041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين خليل الشهيد اعداديةاحيائيهللا فتح ادهم صالح بالل16265212041022015

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات الحاتمية ثانويةاحيائيحسين هادي سلطان طيبة16266182042159007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيخميس كاظم سعد شيماء16267212042291075

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0الخارجيوناحيائيحسن صالح رائد صالح16268212041400042

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات االنبياء ورثة اعداديةاحيائيهللا عبد محمد اسعد حنين16269212042170032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائيتايه جاسم حامد زهراء16270212042043016

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيهللا عبد نجم عماد لبنى16271212042138136

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الفلق اعداديةاحيائيمحمد يحيى خالد علي16272212041023057

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية اغادير ثانويةاحيائيجدوع خميس السالم عبد وعد16273212041282130

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الفتاة ثانويةاحيائيخضير عباس اسماعيل سجود16274212042175020

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين المعارف اعداديةاحيائيفليح عرنوص طالب علي16275212041005100
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيسلمان هادي ناظم نور16276212042294203

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الحمائم ثانويةاحيائيالحسين عبد الهادي عبد تحسين ربيعة16277212042122014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةاحيائيحبيب جاسم تركي اوس16278212041010013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين حزيران اول ثانويةاحيائيجاسم خميس نوري امير16279212041062010

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات القدس اعداديةاحيائيحميد علي مؤيد تبارك16280212042110021

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الرومية ابن اعداديةاحيائيجاسم داود اسماعيل محمد16281212041037032

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيقدوري خميس طارق زينب16282212042185038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات تماضر اعداديةاحيائيهزاع اسود غازي مريم16283212042091145

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةاحيائيعسكر فرمان خضير دعاء16284212042293024

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات سارة ثانويةاحيائيحنيتر دايس ياسين غفران16285212042123044

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنات االسالم رسالة اعداديةاحيائياسيود هللا عبد محمود فاطمه16286211942137110

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0الخارجياتاحيائياحمد عبدعلي ثامر رؤى16287212042401038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات النبوة اعداديةاحيائيجبار لطيف عباس هدى16288212042145159

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات المسائية االماني ثانويةاحيائيجاسم حميد يونس منال16289212042292084

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائياحميد شاكر حسن زينب16290212042098100

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات سارة ثانويةاحيائيبدر الدين عز صفاء اسماء16291212042123009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات السرمد ثانويةاحيائيحسين فرحان علي شهد16292212042157044

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الزهراء اعداديةاحيائيزيدان هللا مال ميثاق طيبة16293212042138118

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيجسام حسون علي امل16294212042291006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات االقتدار ثانويةاحيائيعلوان فرحان سامي ساره16295212042119022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيمرزا عدنان احمد رسل16296212042290041

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0الخارجيوناحيائياسماعيل جاسم نصيف علي16297212041400061

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةاحيائيكاظم محمد ابراهيم صابرين16298212042099082

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات المقدادية اعداديةاحيائيمحجوب سلمان داود هديل16299212042140258

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات الزمر ثانويةاحيائيقيس محمد احمد طيبة16300212042126046

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات المنتهى اعداديةاحيائيجليل علي خضير مريم16301212042103062

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين االهلية االجيال ثانويةاحيائيمهدي محمد جاسم محمد16302212041045014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةاحيائيسلوم متعب محمد مواهب16303212042043031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات االسلمية ثويبة اعداديةاحيائيعباس فاضل عامر سجى16304212042098121

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيحميد محمود شاكر رنا16305212042094055

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين القبلتين اولى اعداديةاحيائيجمعة عاشور محمد مهيمن16306212041065132
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات الهاللية زينب اعداديةاحيائيحسين كريم خيري فاطمه16307212042118039

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين الفلق اعداديةاحيائيناصر خليل مهدي بكر16308212041023017

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات الهاللية زينب اعداديةاحيائيكاظم عباس عالء شهد16309212042118031

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات العدنانية ثانويةاحيائيحميد طه حامد عذراء16310212042094105

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيعبود حاتم مازن تبارك16311212042291027

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنات المؤمنين ام اعداديةاحيائيسبع قاسم باسم مريم16312212042185063

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات المسائية رزكاري ثانويةاحيائيحسين عمر سامان شيالن16313212042290071

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة314.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيعلي حميد لطيف فردوس16314212042097101

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة312.0المختلطة الكتاب ام ثانويةاحيائيحسن حسين خوام ميساء16315212042260012

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة311.0للبنات الفراقد ثانويةاحيائيالجبار عبد المنعم عبد رافع ماجده16316212042148067

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات حبيبة ام اعداديةاحيائيسلمان هادي ناظم سحر16317212042121118

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0للبنات الحارث بنت جويرية اعداديةاحيائيعلي حسين علي فاطمه16318212042097098

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة309.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةاحيائيمهدي علي حسين رسول16319212041272102

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة308.0للبنات المروة ثانويةاحيائياحمد حمدي ناظر عائشه16320212042158033

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة306.0للبنين مندلي اعداديةاحيائيمجيد الخالق عبد احمد محمد16321212041034086

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة305.0المختلطة الجواد محمد ثانويةاحيائيطه يوسف منذر نبأ16322212042257022

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة303.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةاحيائيعلي هللا عبد زيد نور16323212042291113

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنين هللا اسد اعداديةتطبيقيحسين جامل صفاء محمد16324212051017028

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الرضي الشريف اعداديةتطبيقيخميس جبار عمار طه16325212051003026

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين المعارف اعداديةتطبيقيسلمان داود احمد هللا عبد16326212051005014

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةتطبيقيجوده خليل رائد احمد16327212051274004

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنين المسائية خيبر بطل ثانويةتطبيقيعلي مطشر هادي حسن16328212051274018

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات وهب بنت آمنه اعداديةتطبيقيشكر ابراهيم خليل عال16329212052099009

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةتطبيقيصاحب صالح مهدي سرمد16330212051272053

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين النعمان حنيفة ابي اعداديةتطبيقيكاظم جدوع ناظم محمد16331212051001019

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0المختلطة شوقي احمد ثانويةتطبيقيحسن شعالن مقداد ضحى16332212052231007

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الفلق اعداديةتطبيقيحمودي يحيى لؤي يحيى16333212051023050

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية بعقوبة ثانويةتطبيقيحسين عبد نجم ضحى16334212052291013

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين النموذجية النصر ثانويةتطبيقيعيسى بدر سعد سيف16335322051011011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين بلدروز اعداديةتطبيقيالحميد عبد محمد حازم محمد16336212051007047

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية اغادير ثانويةتطبيقيعبداد محمود عدنان عثمان16337212051282026
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بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات العراقية اعداديةتطبيقيجوده ابراهيم حيدر ايات16338212052139006

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية اغادير ثانويةتطبيقيسبع مصطفى اسعد محمد16339212051282038

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين المسائية االمة امين اعداديةتطبيقيالكريم عبد الحسن عبد محمد جاسم16340212051273011

بعقوبة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةتطبيقياحمد هللا مال منعم هللا مال16341212051014090

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0الخارجيونادبيسمير كاظم وحيد محمد16342262021400065

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنين ع الرضا االمام اعداديةادبيصكب نعمه عالء محمد16343262021043026

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الموفقية اعداديةادبيوشام ريس فرحان بلسم16344262022093014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين النعيم اعداديةادبيناصر محسن علي حسين16345262021008009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات الدلفي علي محسن الدكتور ثانويةادبيهللا عبد نجم ابراهيم اسيل16346262022123005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين الميمون اعداديةادبيهللا عبد حسن سلمان حسين16347262021033012

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات الدلفي علي محسن الدكتور ثانويةادبيبدر غركان حامد زهراء16348262022123025

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات سعد شيخ ثانويةادبيبدر نعمه علي مريم16349262022145017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين السياب اعداديةادبيراهي محمد هاشم عباس16350262021045041

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات المودة اعداديةادبيطاهر صافي صواب زهراء16351262022078016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات المجدات ثانويةادبيعبد كاظم جواد فاطمة16352262022136015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات النعمانية اعداديةادبيعاصي صاحي مجيد بتول16353262022087010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنات الخوارزمي اعداديةادبيحميد حسين سعدي دعاء16354262022111020

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين جصان اعداديةادبيصبر عباس خضير محمد16355262021036009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيفرحان محسن مكي حسن16356262021006012

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين االحرار اعداديةادبيمهوس هللا عبد سعيد احمد16357262021018004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الكرامة اعداديةادبيكصيب راهي عذيب عباس16358262021004039

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين الكرامة اعداديةادبيجبر اكطيف حسن المهدي عبد16359262021004042

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0المختلطة مدين بو ثانويةادبيفالح كاطع حسن علي16360262021154015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية الكوت ثانويةادبيمطير عون جاسم ايات16361262022250011

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المصطفى اعداديةادبيحنوش عجيل عباس مرتضى16362262021019068

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين المثابرون اعداديةادبيشعالن محمد جاسم كرار16363222021376074

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين المثنى اعداديةادبيمطرود راشد حسن مصطفى16364262021005076

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية الكوت اعداديةادبيعجيل جبار احمد عادل16365262021201081

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية الغراف اعداديةادبيعاكول شمران الصاحب عبد محمد16366222021302016

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات التاميم ثانويةادبيازغير ناصر كامل ايات16367262022101003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات جصان ثانويةادبيعبد كطي علي زهراء16368262022071006
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0المختلطة عشتار ثانويةادبيخيرهللا نايخ فرحان زينب16369262022170006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنين السياب اعداديةادبيسلمان صالح صاحب حسين16370262021045015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الرافدين اعداديةادبيجبار رسن زامل سجاد16371152021001054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيابراهيم اسماعيل مؤيد اسماعيل16372262021047017

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين سعد شيخ اعداديةادبيناصر حيدر االمير عبد الحسن16373262021017010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية الغراف اعداديةادبينعيمه عبد كامل علي16374222021302012

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين االصالة اعداديةادبيجاسم محسن وضاح علي16375262021035092

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيحمزة حسن عودة مرتضى16376262021047184

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المصطفى اعداديةادبيثوين حسين علوان مصطفى16377262021019072

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات المجدات ثانويةادبيمحمد جاسم نصيف انتصار16378262022136001

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات الدلفي علي محسن الدكتور ثانويةادبيخلف عبد جبار ايمان16379262022123009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المثنى اعداديةادبيعباس كاظم فالح سجاد16380262021005028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات الرحمة اعداديةادبيكاظم منذور سعد ميس16381262022127049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيعذافة داود حاكم احمد16382262021047007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين التحرير اعداديةادبيمظلوم هللا عبد سعد علي16383282021004082

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين الكرامة اعداديةادبيمحسن ناصر خضير علي16384262021004054

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيمسير كاظم عواد عباس16385222021311048

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات المودة اعداديةادبيثغاب نويع رهيف زهراء16386262022078015

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين  الرفاعي اعداديةادبيسلمان داود كامل جمال16387222021028014

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الذهبية القباب ثانويةادبيوهيب امين محمد نرمين16388262022129049

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين ديالى اعداديةادبيعباس طه احمد علي16389212021012060

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0المختلطة عشتار ثانويةادبيرحيم غافل ضياء زينب16390262022170005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الفاطمية اعداديةادبيصويدج عليوي عداي حوراء16391262022081007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين الكالبي قاسم مثنى الشهيد اعداديةادبيحمزه محمد شالكة محمد16392262021047169

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الدلفي علي محسن الدكتور ثانويةادبيعلي جاسم احمد هناء16393262022123046

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة384.0للبنين المسائية الكوت اعداديةادبيرخيص يبر مهنه رسول16394261921201068

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات الموفقية اعداديةادبيظاهر جبار سعيد اسيل16395262022093003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين الغربي علي ثانويةادبيعليوي زاير الكريم عبد محمد16396282021013032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات الكوثر اعداديةادبيجواد حمزه سعدي تبارك16397262022083006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات الشنقيطي اعداديةادبيعوض حمدان الطاهر بشائر16398162022209013

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات الدلفي علي محسن الدكتور ثانويةادبيفرج حسن نعمه هبه16399262022123045
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة386.0للبنات الحي اعداديةاحيائيياسين عناد حكيم زينب16400262042107093

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة373.0للبنات القدس اعداديةاحيائينجم كريم قاسم لقاء16401262042104143

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0الخارجياتاحيائيسنوح لطيف علي زينب16402262042401037

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات تكتم السيدة ثانويةاحيائيجلوب محمد رحيم زينب16403262042124009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات اليسر اعداديةاحيائيبجاي حسن جبار ختام16404262042109032

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيسلطان شوجه عطيوي زينب16405262042086100

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات الفجر اعداديةاحيائيساجت سفاح ابراهيم دالل16406222042132022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الفجر ثانويةاحيائيمغير علي حسين عالء16407222041309024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات الرسل ثانويةاحيائيوادي برهان علي عذراء16408262042147009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيحسون سالم عادل ضي16409262042250157

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات الحي اعداديةاحيائيخلف مجيد هادي صفا16410262042107109

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين المسائية الحي اعداديةاحيائيسعيد علوان خضير مرتضى16411262041202157

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةاحيائيهذيل عليوي كاظم فاطمه16412262042076023

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيشاكر تركي حسين استبرق16413262042092003

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات الكوت اعداديةاحيائيعلي نعيم جبار مريم16414262042096153

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيعليوي حسن خالد نور16415262042250329

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيحسين كطفان سعدون رفيف16416262042250089

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات فضة ثانويةاحيائيصبيح دودان هادي زهراء16417262042095027

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات الصفا اعداديةاحيائيعوده عباس محمد سميه16418262042085040

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات فرحان قاسم قدامة الشهيد ثانويةاحيائيسعيد حسن محمد فاطمه16419262042076024

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيعلوان عبد جمال حوراء16420262042250269

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الغدير اعداديةاحيائيحماد فرحان كريم نور16421262042086177

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين االحرار اعداديةاحيائيطوفان سرحان نعيم علي16422262041018068

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنات الفجر اعداديةاحيائيداود ساهي فاضل اقبال16423222042132010

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الحي اعداديةاحيائيجاسم كاظم كريم مريم16424262042107136

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0المختلطة الدجيلة ثانويةاحيائيمخيفي خليفه مطشر باقر16425262041152002

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الصفا اعداديةاحيائيفريح عتيك مسلم نبأ16426262042085056

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات المسائية الكوت ثانويةاحيائيسفاح زامل الحسن عبد سجى16427262042250292

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات الزاكيات اعداديةاحيائيجبر ناصر لفته مروه16428262042103045

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين االحرار اعداديةاحيائيجالب باسم وليد ميثم16429262041018098

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات الزبيدية اعداديةاحيائيخليل معين طالب مريم16430262042092073
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الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين االحرار اعداديةاحيائيفرحان محيبس عاشور علي16431262041018061

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات ميسلون اعداديةتطبيقيمهدي عبد راضي تبارك16432232052080004

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةتطبيقيخوذه ابو حافظ ثامر سحر16433222052393007

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات فضة ثانويةتطبيقيطارش أبراهيم حميد زهراء16434262052095005

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0الخارجياتتطبيقيوافي فليح محمد صبا16435262052401009

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنات الوفاء اعداديةتطبيقينعمه راضي محسن زينب16436222052172022

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات بلقيس ثانويةتطبيقيسدخان صويح كريم منى16437262052116026

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية الفجر ثانويةتطبيقيدهله فزع هللا عبد محمد16438222051309028

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0للبنات المشرح ثانويةتطبيقيمنخي محمد ناظر بتول16439282052072006

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيالرحمن عبد محمد احمد علياء16440162052226087

الكوت/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقييعقوب لفتة صفاء احمد16441162051355010

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات الحفرية اعداديةادبيمهيدي صالح منذر منار16442262022091054

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين المنورة المدينة اعداديةادبيذياب هادي حميد باقر16443262021025007

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين كوثا اعداديةادبيمهدي طالب حمزه محمد16444232021051027

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين الشجعان ثانويةادبيخلف عطيه عدنان عايد16445262021176042

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات االسلمية رفيدة ثانويةادبيعاصي شلول ماجد أيام16446262022135001

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنات الكوثر اعداديةادبيصايل حمزه هادي مريم16447262022083040

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الصويرة اعداديةادبيمهاوش مخيف كاظم احمد16448262021203004

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين حلب اعداديةادبيشيال فحل حيدر صاحب16449262021013072

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين حلب اعداديةادبيعباس الحسين عبد النبي عبد محمد16450262021013156

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات االهلية المستقبل ورود ثانويةادبيكريم احمد شهاب زهراء16451262022139011

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين الغسانية ثانويةادبيفاضل عوده مجيد سجاد16452262021156028

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الغسانية ثانويةادبيحسن خلف عماد سيف16453262021156030

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين القطيف اعداديةادبيراضي جندي حسين علي16454262021041036

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الكوثر اعداديةادبيصالح مهدي فالح دعاء16455262022083014

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الحفرية اعداديةادبيمهيدي محمود خالد زهراء16456262022091026

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةادبيجواد محمد ماجد الهدى نور16457262022108028

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين الشجعان ثانويةادبيعبود حسين كامل مرتضى16458262021176066

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0المختلطة التفاؤل ثانويةادبيمحمد هللا عبد نعيم ياسر16459142021151005

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين البطوله ثانويةادبيخضير جاسم سلمان منتظر16460212021067031

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنات خويلد بنت هالة اعداديةادبيسوسة حمزة أحمد بروج16461262022074011
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الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين الكسائي اعداديةادبيذياب علوان صالح منتظر16462262021037033

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات السماوة اعداديةاحيائيراجح كاظم اياد زينب16463292042052141

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة402.0للبنين الحكمة ميزان اعداديةاحيائيمناحي هللا عبد كاطع المحسن عبد16464261941049024

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات االحرار قبلة ثانويةاحيائيعواد مرشد وسام الهام16465262042138003

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0للبنات الحفرية اعداديةاحيائيخميس رياح علي سجى16466262042091024

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات المسائية خويلد بنت خديجة ثانويةاحيائيصايل حمزه سعد نور16467262042251065

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيسهم فرج زيدان مصطفى16468282051151759

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات العروبة اعداديةتطبيقيعبدهللا صيبح عبدهللا نور16469162052237039

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين حلب ثانويةتطبيقيحسن محمد محسن حسن16470232051056005

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيمحمد خزعل نجم هبه16471162052383150

الصويرة/االداري التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات الزوراء اعداديةتطبيقيسعيد سلمان داود زينب16472282052070043

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة410.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيحسن الكريم عبد موفق طيبه16473182022331022

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات الناصرة اعداديةادبيمحمود شكر حسين زهراء16474142022133037

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0المختلطة ثابت بن حسان ثانويةادبيحسين ظاهر هاشم رحاب16475182022308005

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0المسائية الضلوعية ثانويةادبيحماش ابراهيم خليل انفال16476182022331005

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات الهدى ثانويةادبيحساني مهدي كامل اسيل16477182022269002

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0الخارجيونادبيعلي محمد خلف رشيد طارق16478212021400060

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات زبيدة ثانويةادبيحسين جمعه فالح وسن16479112022108098

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0المختلطة المواكب ثانويةادبيعلي حسين رشيد وسن16480182022310002

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة346.0المختلطة المسائية المقاصد ثانويةادبيخليل حميد عمر أحمد16481202021261002

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةادبيابراهيم علي هادي فاطمه16482182022205006

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0المختلطة النخيل ثانويةادبيعباس صبار طه عمر16483192021290020

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الحاتمية ثانويةادبيمحمد جاسم محمد زهراء16484182022159014

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0المختلطة المسائية االسحاقي ثانويةادبيمسرع هللا عبد كديمي بشائر16485182022336011

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين بلد اعداديةادبيجمعة فاضل حيدر محمد16486182021006033

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين العلم ثانويةادبيخليل ابراهيم رياض عقيل16487182021019031

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المركزية المنتهى سدرة اعداديةادبيجاسم محمد مسلم علي16488252021024202

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الرسول شاعر ثانويةادبيشحاذه محمد قادر فهد16489182021087010

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيخلف علي حسين علي16490182021091008

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الحاتمية ثانويةادبيحسين هادي نوري حسن16491182021301005

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات الباهلي ثانويةادبيعلي مهدي علي فاطمه16492182022253005
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المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الروافد اعداديةادبياحمد االمير عبد طالب امير16493182021085005

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات الحاتمية ثانويةادبيكريم جاسم قحطان وجدان16494182022159033

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين الفقار ذو اعداديةادبيجبار حسن رافد علي16495122021047098

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الهلوب خالص الشهيد ثانويةادبيعلي خداوي خالد دعاء16496182022157008

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيمحمد جاسم عايد محمد16497182021091014

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين النضيد الطلع اعداديةادبيمجيد حميد ماجد علي16498212021038086

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين الهيثم ابن ثانويةادبيالوهاب عبد غامس دحام علي16499122021036017

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات حبيبة ام اعداديةادبيجالب محمد ماجد عائشة16500212022121038

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المعارف اعداديةادبيكاظم جواد احمد هللا عبد16501212021005023

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةادبيعلي ابراهيم محسن رضا16502212021276023

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية سراج ابن اعداديةادبياحمد ضايع ابراهيم جنيد16503212021272023

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين طالب ابي بن علي اعداديةادبيشنداخ جاسم احمد مسلم16504212021014077

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين بلد اعداديةادبيعلوان محمد مدحت الخالق عبد16505182021006022

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0المختلطة النموذجية االهلية بغداد مدارسادبيزغير زامل سعد محمد16506112021180137

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين ياسر بن عمار اعداديةادبيعريج سعدون سليم امجد16507222021005007

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين دبي ثانويةادبيحسن علي جاسم ياسر16508182021122084

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0المختلطة الحكيم لقمان ثانويةادبيوهيب ياسين حافظ طه16509212021263011

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0المختلطة المتنبي اعداديةادبيعلي مهدي زيد الحسين عبد16510212021226020

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنات وائل الشهيد ثانويةادبيعلي حسين عباس براء16511182022273005

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةادبيجاسم خليل جمال اكرم16512212021043008

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية الذهب مروج ثانويةادبيمنصور عبد سالم محمد16513212021276042

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المركزية اعداديةادبياالمير عبد عباس حسين محمد16514212021004040

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الفسطاط ثانويةادبيرشيد مجيد االله عبد والء16515132021033020

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة380.0للبنات االهلية االمل نبراس ثانويةادبيمهيهي ماهود محمد زينب16516211922173006

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين حمد الشيخ ثانويةادبيهللا عبد كامل صدام محمد16517122021017032

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين دمشق ثانويةادبيمحمد كاظم حازم كاظم16518212021048020

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين الوطن ثانويةادبيكاظم خميس حسن مصطفى16519212021079043

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين المقدادية اعداديةادبيجمعة محمود ثاير هللا عبد16520212021039010

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين  سلمى ابي بن زهير اعداديةادبيمحمد عواد منهل طالب16521212021043018

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات قار ذي ثانويةادبيرشيد جبار سعدون ميساء16522182022233032

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0المختلطة الرحمن ثانويةادبيحميدي محمد فاضل مرتضى16523232021165024
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المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة379.0للبنات الهلوب خالص الشهيد ثانويةادبيعبيد محمود محمد هدى16524181922157020

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات تماضر اعداديةادبيحمود ضعن حسين ختام16525212022091018

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين ديالى اعداديةادبيسمير موفق سعد هاشم16526212021012101

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين الناصر عبد جمال اعداديةادبيخلف فاضل علي محمد16527212021010055

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين السويس اعداديةادبيعلي محمد مازن هللا عبد16528132021006056

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين  الرواد اعداديهادبيعثمان كمال مسرور محمد16529202021022066

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةادبيعبيد كاظم صباح مصطفى16530162021340073

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات الطاهره ثانويةادبيحمادي وحيد هللا عبد فاطمه16531112022098012

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة425.0للبنات الزوراء اعداديةاحيائياحمد صبار احمد سرسام16532182042162014

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة420.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةاحيائيجديع سعد مطشر مصطفى16533182041351025

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة416.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيحمودي مهدي خالد حوراء16534182042275023

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة405.0للبنين الروافد اعداديةاحيائيمهدي سعيد ماجد كرار16535182041085058

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة398.0للبنات بلد اعداديةاحيائيلفته القادر عبد محمد بنين16536182042176045

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة397.0للبنات حسين مهدي علي سكنة الشهيدة اعداديةاحيائينجم سالم رائد نبأ16537182042205106

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0المختلطة الياسمين ثانويةاحيائيمحسن محمد جاسم منذر16538182041226009

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنات الصدر امنة اعداديهاحيائيطاهر عوده الساده عبد فاطمه16539252042082039

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0المختلطة يثرب ثانويةاحيائيعبد جميل ياسر ساجد16540182041043004

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات النور ثانويةاحيائيالعزيز عبد يعقوب عدنان كوثر16541182042238035

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات بلد اعداديةاحيائيلطيف جالل صالح ايات16542182042176021

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائيلطيف رشيد مثنى نور16543182042331025

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0المسائية الضلوعية ثانويةاحيائينايف شويش صائب عذراء16544182042331015

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات بابل ثانويةاحيائيحمد علوان محمد هبه16545122042095050

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنات االهلية القلم ثانويةاحيائيهادي سالم مثنى مريم16546182042275088

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين االمين اعداديةتطبيقيحميد سليمان محمد يوسف16547182051014030

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنات العوالي الرماح ثانويةتطبيقيمطلك محمود وسام مالك16548182052222008

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنين الزبير اعداديةتطبيقيصالح هاشم ضياء علي16549162051034107

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0للبنات العوالي الرماح ثانويةتطبيقيحمد حسين هللا خير تبارك16550182052222003

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0المختلطة الباهلي اعداديةتطبيقيمحمد صالح محي وضاح16551182051084018

المحاسبة تقنيات قسم/بلد/التقني المعهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين  الخصيب الوادي اعداديةتطبيقيسلمان كحيص مجيد حمود16552262051023014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0للبنات سينا ابن ثانويةادبيمحمد ياسين عامر ضحى16553122022128018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة359.0للبنات الهدى اعداديةادبيمحمد جاسم احمد ريام16554152022047039
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةادبيفلحي عبد حيدر علي16555282021151167

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الجهاد اعداديةادبيجابر نعيم شريف ادريس16556112021200015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة355.0للبنات المؤمنات اعداديةادبيسعدون عليوي حيدر يقين16557222022138019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات بسماية سما اعداديةادبيمحمد محمود مؤيد رند16558142022193019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين الجزيرة إعداديةادبيمولى جاسم علي حسن16559142021018018

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنين المصطفى اعداديةادبيحزيم عباس فاضل عباس16560152021009085

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة350.0للبنات بابل ثانويةادبيحسين قاسم محمد علياء16561122022095023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات االنوار ثانويةادبيصادق محمد حازم الهدى نور16562122022104038

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات اجنادين اعداديةادبياحمد الواحد عبد مدني مروة16563102022120049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنات المسائية اسوان ثانويةادبيهللا عبد فرحان حارث زينب16564102022221042

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيجلود حسن فالح نبا16565122022134169

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين الزهاوي اعداديةادبيعزيز سلمان صادق جعفر16566152021015023

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات الناصرة اعداديةادبيغالم كاظم ستار مريم16567142022133076

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0المختلطة المصطفى احباب ثانويةادبيحسن طه احميد مهدي16568112021160036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات االستقامة اعداديةادبيمطشر عبود علي شهد16569152022058056

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيعمران سلمان داود اسامه16570112021011004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين السياب اعداديةادبيحمادي كامل عالء احمد16571112021028004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات البنين ام ثانويةادبيحسين مسلم حيدر مريم16572132022080075

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات حطين ثانويةادبيمحمد جاسم خالد ساره16573102022079011

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة340.0المختلطة الناصر عبد جمال ثانويةادبيعلي محروس قصي غادة16574182022313019

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنات الفكر اعداديةادبيحميد هللا عبد نجم ساره16575152022056049

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0الخارجيونادبيغياض محمد يوسف مرتضى16576142021400222

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المثنى اعداديةادبياسود مخلف عدنان حاتم16577102021022027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الطاهر جواد علي اعداديةادبيمزعل علي عبد احمد عباس16578232021012015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين الحسين ثورة اعداديةادبيعطيه خلف رعد علي16579152021007152

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الجديد العراق اعداديةادبيعبدالوهاب حمزه عالء مصطفى16580112021011085

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين غريب ابي اعداديةادبيعيال حمد هيثم علي16581102021024055

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية المدائن ثانويةادبيجاسم هادي احمد عباس16582142021204014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0الخارجياتادبيخميس كزار رحيم جنان16583142022401050

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات االعتدال ثانويةادبيالكريم عبد الستار عبد مازن ميار16584132022077059

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةادبيخليل محمود سعد محمد16585132021012107
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات الفيحاء ثانويةادبيهللا عبد جبار ساجد زهراء16586132022084012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين الرضا االمام اعداديةادبيمحمد عبود جمال علي16587122021003067

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنات التعاون اعداديةادبيشذر طعمه هاشم زينب16588112022105036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين العرب شط اعداديةادبيجبر محسن احمد بهاء16589132021045014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية الداخل الرحمن عبد إعداديةادبيحمادي نايف صباح نوفل16590102021205135

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة388.0للبنين المسائية التهذيب ثانويةادبيكاظم شاكر باسم مصطفى16591111921202057

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين الحكمة دار اعداديةادبيعفريت علي احمد علي16592142021026066

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين البصري الحسن ثانويةادبيصالح علي احسان سجاد16593122021027008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين االدبية المحمودية اعداديةادبيحمزة مرزة قاسم احمد16594112021052006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات المكرمة مكة اعداديةادبيعلي يوسف فراس صفيه16595162022236036

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الكريم عبد الزعيم اعداديةادبيعلوان حيدر حسن دعاء16596262022108004

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات زينب اعداديةادبيالرضا عبد عبد حميد زينب16597142022110077

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين رواحة بن هللا عبد اعداديةادبيعلي محمد اكبر سعد سجاد16598132021009065

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الفردوس اعداديةادبيشبيب عبد رياض ورود16599132022118158

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات القدس اعداديةادبيعبد عباس مراد ميالد16600212022110040

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين البلديات اعداديةادبيكيطان كزار علي احمد16601142021037013

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات الجمهورية ثانويةادبياسماعيل حميد احمد شهد16602142022098024

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين االهلية االخالق مكارم ثانويةادبيدفار هللا عبد حسن حمزة16603162021415008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين الزيدي طالب ثانويةادبيصالح هادي محمد عدنان علي16604212021042026

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة387.0للبنات  ابابيل اعداديةادبيكاظم شاكر رعد ايه16605111922111017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المروج إعداديةادبينوري وهيب علي مصطفى16606142021013149

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين الحكيم باقر محمد الشهيد ثانويةادبيمحمود الهادي عبد حسام نصير16607142021005066

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين بغداد اسد اعداديةادبيخلف علي رياض نشأت16608142021048107

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات المؤمنين ام ثانويةادبيحسن عباس علي غدير16609142022115055

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين الجزيرة إعداديةادبيعلي حسن محمود فالح16610142021018076

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين النضال إعداديةادبيعلي مراد محمد علي16611142021014027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنات عمورية اعداديةادبيمحمد مطر نزهان فاطمه16612182022183041

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المعري العالء ابي اعداديةادبيزامل معرض الكاظم عبد حسين16613132021012032

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين العراق اعداديةادبيعبد عباس حيدر علي16614122021009174

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين الجاحظ ثانويةادبيخلف هللا عبد سالم هللا عبد16615122021016014

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات المسائية العراق بنت ثانويةادبيالمجيد عبد يحيى ماجد مريم16616212022293026
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةادبيفياض احمد الخالق عبد عمر16617112021204101

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين الشاكرين اعداديةادبيحسن جاسم محمد هللا عبد16618142021169028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المنصور جعفر ابي اعداديةادبيعلي حسين رافع الدين صالح16619192021011017

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين الزهري االمام اعداديةادبيمصطفى رفعت فائق علي16620212021052027

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الرشيد ثانويةادبيابراهيم خليل خالد امير16621112021204021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الجمهورية ثانويةادبيالحسين عبد علي ايمن تبارك16622142022098006

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية االبداع اعداديةادبيمطر علي عبد عباس ياسر16623122021202226

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيلفته حسين مرتضى الندى قطر16624122022134139

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات المروة ثانويةادبيبديوي جهاد فهد امال16625212022158002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات فدك ثانويةادبيسلوم خلف حسام مريم16626142022070093

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين دمشق ثانويةادبيمحمود محمد عالوي ثامر16627212021048005

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين الفارض ابن ثانويةادبيحمود جوده كريم علي16628212021015025

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات حديد زها اعداديةادبيعاشور فاضل علي رشا16629132022130015

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة374.0للبنات المسائية الميار ثانويةاحيائيعبد نجم موفق تبارك16630112042221012

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة373.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيجبار محسن عماد حيدر16631242041076054

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين االهلية االمين ثانويةاحيائيعبود بدر عباس حسن16632242041069010

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة369.0للبنين المركزية الوائلي احمد الشيخ اعدايةاحيائيكاظم االمير عبد حيدر مرتضى16633252041014144

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة365.0المختلطة المسائية االنتفاضة ابطال ثانويةاحيائيشنون جاسم كريم علياء16634292042153100

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0للبنات المسائية الروابي اعداديةاحيائيمحمد نصيف محمد نور16635272042161093

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيناصر صالح مهدي رانيه16636272042160134

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة358.0للبنين المشروع اعداديةاحيائيمحمد حسين سلمان رشاد16637232041010040

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0الخارجيوناحيائيسالم محمد كاظم ياسر16638212041400095

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة356.0للبنات النصر اعداديةاحيائيباقر مجيد حيدر نبأ16639122042112230

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيعبود كريم حميد حسين16640222041307028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة351.0الخارجياتاحيائيحسين فليح فراس صبا16641122042401070

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين اليقظة اعداديةاحيائيهليل هادي محمد سجاد16642142041028060

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة348.0للبنين خيبر بطل إعداديةاحيائيجاسم عباس خضير عيسى16643142041011121

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنين العلوم ثانويةاحيائيهللا جار عباس محمد منتظر16644132041052021

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة345.0للبنات السجى ثانويةاحيائيجواد كاظم جواد هبه16645112042138034

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيعلي قاسم عباس مرتضى16646222041010189

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيجبر عواد سالم العابدين زين16647222041036128
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بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية خلدون ابن اعداديةاحيائيجواد سلطان حسين سلطان16648212041278048

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات الجمهورية ثانويةاحيائيكاظم محمد عقيل مريم16649142042098016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائيامين محمد جاسم ايه16650112042106016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيحسن حسين عالوي رشا16651142042225107

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0الخارجيوناحيائيياسين موسى صباح حسين16652152041400016

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنيبن الجوالن اعداديةاحيائيالحسين عبد نايف عباس سجاد16653112041042028

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين المركزية اعداديةاحيائيباقر صادق عدنان مصطفى16654212041004160

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةاحيائيعلي ابراهيم الجليل عبد سجاد16655252041008097

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين الشامية اعداديةاحيائيسلمان مرزوك عماد حمزه16656242041015043

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة375.0للبنين عدن ثانويةتطبيقيكريم الدين نصر الكريم عبد احمد16657202051084002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين سوادي غانم اعداديةتطبيقيمحمد الحسين عبد عالء حسن16658162051068008

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنات المسائية الخلود اعداديةتطبيقيخليف كاظم عدنان فاطمه16659222052323148

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة344.0للبنات االهلية المتفوقات ثانويةتطبيقيحسن جاسم الكريم عبد نورهان16660102052136011

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنات االهلية النموذجية الغد ثانويةتطبيقيشلتاغ راوي حيدر اريج16661102052127002

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الشعب ثانويةتطبيقيعلي حسن جواز مصطفى16662192051360080

بغداد/التطبيقية الفنون معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين الصقالوية اعداديةتطبيقيياسين عبيد حسام هللا سيف16663192051028016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة364.0الشيعي الوقف-للبنات البتول ثانويةاحيائيعباس عدنان سيف اية16664132042115002

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة362.0للبنات الجمهورية اعداديةاحيائيفرحان خضير مؤيد اخالص16665112042068003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةاحيائيعبد مراد علي سيف16666152041071175

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات سكينة اعداديةاحيائيشياع جواد نبيل براء16667242042093023

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة354.0للبنات االنتصار اعداديةاحيائيعلي حسن سعد مودة16668132042091110

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة347.0للبنات المسائية اليمامة ثانويةاحيائيفالح حسن فالح اشواق16669142042225010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات المسائية الفجر مطلع ثانويةاحيائيعبود فاضل خالد آمنه16670212042294022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنات البدور ثانويةاحيائيعلي الهادي عبد سعد فاطمه16671232042085017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيالرحيم عبد كريم عدي ايه16672112042109014

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات المسائية المحمودية ثانويةاحيائيضايع جاسم عالء ساره16673112042218042

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين البيان اعداديةاحيائيحسون حسين حسام مؤمل16674232041014093

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنات الزبيدية اعداديةاحيائياحمد كريم محسن كوثر16675262042092072

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات الفراقد ثانويةاحيائيابراهيم اسماعيل محمد ايناس16676212042148010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات معصومة ثانويةاحيائيأمين رحيم محمود غسق16677142042113028

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنات االبتهال ثانويةاحيائيوثيج سهم حلو ايه16678142042069005
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنات رفيدة اعداديةاحيائيالرزاق عبد طه احمد دعاء16679112042106034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0عربية-المسائية االنصاري ايوب ابو اعداديةاحيائياحمد كريم يوسف هيثم16680202041259334

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة310.0الخارجيوناحيائيبجاي مزهر كاظم مجتبى16681292041400045

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة367.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيمحمد علي رياض محمد16682182051085036

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة366.0للبنات مديح بنت فاطمة اعداديهتطبيقينزال محمد قاسم رسل16683262052084007

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة360.0للبنين الشاكرين اعداديةتطبيقيجلود خضير عزيز ايمن16684112051029003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة352.0للبنين الجواهري ثانويةتطبيقيدوحي العيبي حسين سجاد16685122051013016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيسماري حنون زعيم سجاد16686222051307071

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية اغادير ثانويةتطبيقيحسين خليفه محمد سعيد يحيى16687212051282048

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة342.0للبنين االهلية القلعة ثانويةتطبيقيمحسن نعيم وميض سجاد16688222051098012

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين النهوض اعداديةتطبيقيمحمد الكريم عبد محمد الكريم عبد16689142051047060

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنات الزهور ثانويةتطبيقيصالح محمد مهدي لؤي دانيه16690112052078013

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية التاميم اعداديةتطبيقيعلي كسار محمد جاسم16691222051310032

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة339.0للبنين الرميثة اعداديةتطبيقيجهاد تركي حمزة علي16692292051002061

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة338.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيكريم امجد حسين علي16693222051004034

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيخضير وحيد عمار علي16694132051017041

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين الصفا اعداديةتطبيقيجبوري االله عبد فراس احمد16695132051029004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة337.0للبنين االهلية الغراف ثانويةتطبيقيمالح كامل مجيد عباس16696222051364076

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقيطعمه شعبان عارف محمد16697102051020184

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة336.0للبنين المروج إعداديةتطبيقيالواحد عبد كاظم هيثم يوسف16698142051013084

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنات طالب ابي بنت جمانة اعداديةتطبيقيرومي محمد جاسم هدى16699272052065060

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة335.0للبنين الخالص اعداديةتطبيقيفاضل عدنان بهجت كرار16700212051002077

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيعلي محمد سعدي نوفل16701252051008167

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنات عدن اعداديةتطبيقيرشيد نهاد قاسم زينب16702132052106017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة334.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيالزهرة عبد هللا عبد شاكر علي16703162051357286

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة333.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقيحسين ترياك شهيد سيف16704162051036050

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةتطبيقيالدين علم الكريم عبد الرحمن عبد يسرى16705142052224054

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين األنصاري ايوب أبي اعداديةتطبيقيشواي بنون صادق محمد16706112051008057

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنات بغداد اعداديةتطبيقيهادي حسن محمد نهى16707132052070040

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة332.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيعبد محمد هللا عبد طارق16708112051058083

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين الصفا اعداديةتطبيقيعمران ماجد شاكر عمر16709132051029061
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المحبة اعداديةتطبيقيمحمود حسن صالح هللا عبد16710112051003025

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية الحلة اعداديةتطبيقيسلمان داود ماهر حسين16711232051251093

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيصالحان محمد ماجد علي16712152051071196

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة330.0للبنات الشرقية الثانويةتطبيقيفاضل عباس احسان رفقه16713142052097006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين المحبة اعداديةتطبيقيذويب جابر محمد ياسر16714112051003039

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة329.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمحمد عبود احمد حسين16715282051151170

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيبكار محمد حسون الدين عز16716112051049077

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة328.0الخارجيونتطبيقيعلي محمد محمود زياد16717142051400047

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين علي االمام اعداديةتطبيقيعلي كاظم فاضل منتظر16718122051005035

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقينجم احمد هشام يوسف16719102051020252

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة327.0المختلطة االهلية فينك ثانويةتطبيقيمحسن ناهض علي مصطفى16720312051065018

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيياسين طه وسام اوس16721102051013031

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين االمين البلد اعداديةتطبيقيخليل سلمان علي عمر16722112051033032

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين االهلية الجواهري ثانويةتطبيقيالوهاب عبد السالم عبد حسين محمد16723112051048012

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الزهاوي اعداديةتطبيقيمفتن محيبس سعد حسين16724152051015017

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيالحسن عبد االمير عبد سعد هللا عبد16725162051357238

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيصالح ابراهيم محمود عمر16726182051351015

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة326.0للبنين الجديد الفجر اعداديةتطبيقيحسين فرج خالد هللا عبد16727102051032016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين هيت اعداديةتطبيقيشافي عبود يعكوب براء16728192051014027

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنات الفوز اعداديةتطبيقيكاطع جبري جبار امنه16729122052094008

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيشياع فاضل طالل فاضل16730122051025072

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين السدة اعداديةتطبيقينايف نوري شاكر حيدر16731232051016015

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين الصدر باقر محمد الشهيد اعداديةتطبيقيسلطان سلمان مهدي باقر16732112051009009

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيحسن نعمه علي حسين16733112051058048

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين الرافدين وادي اعداديةتطبيقيمحمد عباس عصام الصادق حسن16734132051026002

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة325.0للبنين ابابيل اعداديةتطبيقيعلي حسين رعد سجاد16735132051011019

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين العلمية هاشم بني قمر اعداديةتطبيقيجاسم عبيد محمود محمد16736112051049120

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيسالم قاسم نعمة امير16737142051201042

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنين دمشق اعداديةتطبيقيهادي الوهاب عبد قيس احمد16738112051021016

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة324.0للبنات حطين اعداديةتطبيقيسعيد فيحان عدنان لمياء16739132052103032

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة377.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيمحمد عزيز صباح حسين16740161951053034
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين االهلية المقاصد ثانويةتطبيقيحسين محمد حسن محمد مظفر حسن محمد16741142051034018

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنات الكوثر اعداديةتطبيقيالرضا عبد جواد الستار عبد بنين16742232052114005

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين السبطين اعداديةتطبيقيرشيد سلمان داود امير16743122051025010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيطلفاح اسماعيل علي موسى16744142051023126

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة323.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيناصح شنيشل عباس مهدي16745142051201342

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة376.0للبنات الحضارة ثانويةتطبيقيعفو احمد هاشم غصون16746101952108003

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين المسائية الحمزة اعداديةتطبيقيباقر صادق باقر محمد16747242051200069

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة322.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيموسى المحسن عبد الزهره عبد حسين16748112051058047

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين السيدية اعداديةتطبيقيصالح علي حسن عمر16749112051004089

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين الروافد اعداديةتطبيقيعلي حسن محمد معتز16750112051025051

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين االهلية الكفاءات ثانويةتطبيقيرجي جبار ستار محمد16751132051054018

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةتطبيقيعقال مبارك حسن علي16752222051300081

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة321.0للبنات المسائية الميار ثانويةتطبيقياحمد حسن خضير منى16753112052221020

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين الخضراء اعداديةتطبيقيحمودي محمد عمار محمد16754102051013130

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين رشد ابن إعداديةتطبيقيغدير محسن صالح علي16755142051023083

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنات الشموس اعداديةتطبيقييوسف محمود رائد تماره16756232052101004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين المقدام إعداديةتطبيقيزالل الحسين عبد مخلص ضرغام16757142051017043

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة320.0للبنين المسائية الصخرة قبة اعداديةتطبيقيراشد حسن عالء الكرار علي16758142051201168

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين سامراء ثانويةتطبيقيخزعل فالح العزيز عبد جالل16759222051092004

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة319.0للبنين المقدام إعداديةتطبيقيمحسن رحيم حيدر منتظر16760142051017109

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0الخارجياتتطبيقيمحمد خلف حميد نوره16761122052401042

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين العامرية اعداديةتطبيقيمحيسن فاضل عباس زيد16762102051020081

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين الكاظمية اعداديةتطبيقيمهدي ابراهيم عادل مصطفى16763122051030158

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين الشافعي ثانويةتطبيقيعطيه علي نهاد علي16764182051132014

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة318.0للبنين الفقار ذو اعداديةتطبيقيعبد علي حسين علي16765112051006087

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيهللا عبد احمد شهاب القاسم16766112051058022

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين النفيس ابن اعداديةتطبيقيخضير حمادي صباح ادريس16767192051104006

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الرضي الشريف ثانويةتطبيقيحسوني عاصي عباس احمد16768152051071019

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنات الثقافة اعداديةتطبيقيعطشان محسن مؤيد فاطمه16769272052055050

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين المسائية شعبان 15 ثانويةتطبيقيكزار حسن صالح مرتضى16770142051203095

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين تطوان اعداديةتطبيقيجميل علي شاكر حيدر16771112051018047
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بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين العلميه روح بن الحسين اعداديةتطبيقيعلي الزهره عبد سعد احمد16772112051058010

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة316.0للبنين الغفاري ذر أبي اعداديةتطبيقيلفتة عبد رحيم باقر16773152051011013

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةتطبيقيفياض محمد قيصر علي16774162051119025

بغداد/التقنيين المدربين اعداد معهد/الوسطى التقنية الجامعة315.0للبنين المثنى اعداديةتطبيقيعبد حسين رعد إبراهيم16775102051022002

البصرة/والطبية الصحية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة588.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيحميد جاسم االمير عبد شهد16776162042184175

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة589.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيفلحي راشد االمير عبد فاطمة16777282042068078

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة585.0للبنات الشافعية اعداديةاحيائيحسين حمادي مرتضى زينب16778242042111069

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة584.0أ للبنات االهلية بانيقيا ثانويةاحيائيجاسب كاطع علي زينب16779252042062718

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنات االهلية التفوق ثانويةاحيائيمظلوم زكي عالء القدر ليله16780242042092106

الطبية المختبرات تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنين االسالمية الرسالة اعداديةاحيائياحمد نجم السالم عبد عالء16781172041017122

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة445.0للبنين المسائية الحبوبي اعداديةاحيائيعبود صادق محمد رسول مرتضى16782252041150376

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات النور اعداديةاحيائيمحمد جاسم جبار زهراء16783222042156111

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين السالم اعداديةاحيائيحسن موازي قاسم حسن16784222041013029

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة375.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيعواد عبيد هادي ايات16785222042143040

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنين األهلية الحكمة ثانويةاحيائيرداد سلمان فاضل الرزاق عبد16786222041040085

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة366.0للبنين سكر قلعة اعداديةاحيائيخريبط علوان صادق محمد16787222041030049

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة376.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيسفاح فائق نافع الحسين نور16788222051010076

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنات بردى اعداديةتطبيقيعبيد هادي حسين زينب16789222052163014

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةتطبيقيمحمد هاشم محمد زينب16790222052143004

الطبية والنباتات االنسجة زراعة تقنيات قسم/الشطرة التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة362.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقينايف عفات والي ساره16791222052314008

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة512.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيجمعه مهودر ريسان زهراء16792162052184041

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة506.0للبنين العوالي الرماح اعداديةتطبيقيسلطان حسين مؤيد علي16793162051307025

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة505.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيعباس الكريم عبد مرتضى شهد16794162052383083

الكهربائية القدرة تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة496.0للبنين الخاصة النموذجية الفارابي ثانويةتطبيقيعبد شريف فيصل محمد16795162051110058

والطاقة الوقود تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة551.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيكاظم صبري احمد زهراء16796162042380049

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة528.0للبنين الخصيب ابي اعداديةاحيائيمحي زيبق حبيب محي16797162041044029

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة523.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيزعالن الصمد عبد احمد سجاد16798162041060039

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة523.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةاحيائيجوالن رشم ايسر زينب16799162042207073

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة520.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيخليفة سابط الكريم عبد شذى16800162042163054

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة517.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةتطبيقيخلف عجيمي حبيب السجاد علي16801162051085038

الحراريات ميكانيك تقنيات هندسة قسم/البصرة/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة515.0الخارجيونتطبيقيغجري موسى هللا عبد موسى16802162051400341
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الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيمحمد حمد موفق علي16803222041003243

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنات الشموخ اعداديةاحيائيرؤوف هاشم حسين زينب16804222042134062

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة442.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيجبر رداد امير حسن16805162041001021

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة460.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيحسين ابراهيم حميد سجاد16806222051010021

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة436.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةتطبيقيفالح عبد صفاء زهراء16807162052163013

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة428.0للبنين الفرزدق اعداديةتطبيقيخضير علي فالح احمد16808162051028006

الكهروميكانيكية النظم تقنيات هندسة قسم/قار ذي/الهندسية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة425.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيزامل كاظم علي هللا عبد16809282051009047

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة429.0للبنات الخلد جنة ثانويةتطبيقيعبود فرج هللا عبد دعاء16810282052090008

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة427.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقياسماعيل علي عمار نور16811282052063063

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة424.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةتطبيقيمحمود سالم الحسن عبد حيدر16812162051084086

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة418.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةتطبيقيجبر حمود غانم كرار16813282051011093

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةتطبيقيمجيسر حسن سوادي حسين16814162051353046

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيحمد راضي هادي مرتضى16815282051151737

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة411.0الخارجيونتطبيقيمطر محسن رعد محمد16816162051400280

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات االصالة ثانويةتطبيقيعريبي سلمان نعيم مروة16817282052051053

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين الشهداء اعداديةتطبيقيناصر سامي نادر حمزه16818162051015034

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة403.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقيمنشد جبار فاضل حسين16819282051151215

واالنشاءات البناء تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات الغفران ثانويةتطبيقيكاظم هادي علي جنات16820282052069013

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة509.0للبنات العمارة اعداديةاحيائيراضي محمد قاسم حوراء16821282042059035

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة495.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيحسون سالم طاهر زهراء16822162042150019

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة494.0للبنين العمارة اعداديةاحيائيجبر جاسم جبار مصطفى16823282041006151

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة487.0للبنين العمارة اعداديةاحيائيعطيه محمد يونس احمد16824282041006024

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة471.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيفرهود خلف علي سيف16825282041151141

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة454.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيكاظم سفيح جواد غدير16826282042068072

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة458.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةتطبيقييوسف رحيمه كريم مصطفى16827282051151776

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة456.0للبنات الهدى بنت اعداديةتطبيقيجري عطوان االمير عبد نبأ16828282052055035

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة449.0للبنين الحضارات مهد ثانويةتطبيقيعلي الزم دريد هللا عبد16829282051021036

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة448.0للبنين االندلس اعداديةتطبيقيكاظم رحيم محمد عباس16830282051009044

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة441.0للبنين الطف صدى ثانويةتطبيقيحسون خلف سعدون حسين16831282051042008

الكهروميكانيكية تقنيات هندسة قسم/ميسان/الهندسية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة438.0للبنين اليرموك اعداديةتطبيقيكاظم محسن الكاظم عبد سالم16832162051033048

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين اليمان بن حذيفة ثانويةادبيموسى سهر الحسين عبد محمد16833162021103010
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البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة400.0للبنين األزكياء اعداديةادبيجاسم الحسن عبد علي الحسن عبد16834162021097063

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات االنوار بحار ثانويةادبيتفيج لعيبي سالم حوراء16835162022458033

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة395.0الخارجياتادبيعبود الكريم عبد قحطان اسراء16836162022401008

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةادبيخليفه حسين علي الحسن16837162021074002

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنين قصر ام اعداديةادبيمحمود اللطيف عبد عباس المهيمن عبد16838162021042041

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات الشنقيطي اعداديةادبيمهاوش ازرار صالح هدى16839162022209085

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيخشان خلف المنعم عبد هللا عبد16840162021495077

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة379.0للبنين المسائية الثوار اعداديةادبيثامر العالي عبد نبيل سجاد16841162021352046

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيجابر محسن الحسن عبد حوراء16842162022210037

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة376.0للبنين الوائلي احمد اعداديةادبيياسين خضير نصر علي16843162021050023

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة421.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيناصر علي نوري حسين16844162051053037

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةتطبيقيمهدي حميد مخلص ود16845162052196029

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة417.0للبنات االهلية الجديد النشأ ثانويةتطبيقيطالب حمد جاسم بتول16846162052284005

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين المظفر رضا محمد الشيخ اعداديةتطبيقيناصر الزهره عبد هشام منتظر16847162051105057

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة414.0للبنين المسائية الزبير ثانويةتطبيقيعلي راضي عيسى احمد16848162051355017

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة413.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيالصاحب عبد ياسين ناظم زهراء16849162052167019

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات نفيسة السيدة اعداديةتطبيقيياسر صالح عدي اديان16850162052294002

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةتطبيقيالسادة عبد الحسن عبد موسى مريم16851162052184107

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة411.0للبنات  النموذجية الكنوز ثانويةتطبيقيعسكر محمود اكرم االء16852162052166001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةتطبيقيسلمان صبري فاخر زهراء16853162052383064

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة408.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةتطبيقيبري عباس ماجد محمد16854162051139122

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين االهلية الخير بوادر ثانويةتطبيقيكريدي علي حسين احمد16855162051343001

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة407.0للبنين االصمعي اعداديةتطبيقيالرزاق عبد فيروز علي حيدر علي16856162051010061

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات الزاهرة االنوار ثانويةتطبيقيعاتي صبري حامد زهراء16857162052462010

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيياسين الشهيد عبد ياسين مريم16858162052226107

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة405.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيبدر حسن ابراهيم حسن16859162051083020

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنين المركزية االعداديةتطبيقيفاضل قاسم محمد علي16860162051001155

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة404.0للبنات االهلية الرحمن كرم ثانويةتطبيقيمحمد بخيت كريم منار16861162052205004

البصرة/االدارية التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة402.0للبنات االهلية البتول ثانويةتطبيقيغلوم ناصر الكريم عبد مينا16862162052468012

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة384.0المختلطة الرصافي ثانويةتطبيقيوالي عويد جوهر مروه16863222052268012

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنين جيكور اعداديةتطبيقيهللا عبد حسن توفيق محمد16864162051061079
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المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنات عشتار اعداديةتطبيقيالرحمن عبد كريم واثق ثريا16865222052158005

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة375.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةتطبيقييعقوب الباري عبد عادل علي16866162051043045

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنات النور اعداديةتطبيقيعليخ الخضر عبد محمد فاطمة16867222052156047

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة372.0للبنين الجاحظ ثانويةتطبيقي ياسين زبون عمران مريم16868162052303004

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةتطبيقيجرجاك عطيه داخل ايات16869222052199005

المحاسبة تقنيات قسم/قار ذي/االدارية االقسام التقنية الكلية/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنات الخصيب ابي اعداديةتطبيقيعبد فرحان حازم زهراء16870162052218028

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة589.0للبنات االهلية العلم مدينة ثانويةاحيائيجاسم ماضي اسيل شهد16871162042163056

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة586.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيبسام جبر مجيد هللا عبد16872222041306199

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة584.0للبنات غزة اعداديةاحيائيكاظم جوده صادق هبه16873272042057202

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة583.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيحسين عويد هاشم سعاد16874162042204073

البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة582.0للبنين النفيس ابن اعداديةاحيائيعبد جبار حسن مصطفى16875242041002129

التمريض تقنيات قسم/البصرة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة548.0للبنات االهلية القمة ثانويةاحيائيعاتي سالم عالوي زينب16876222042437017

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة585.0للبنات الغفران ثانويةاحيائيوالي هاشم عادل زهراء16877282042069037

الطبية المختبرات تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة569.0للبنين سامراء ثانويةاحيائيعسكر جاسم جابر علي16878222041092027

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة564.0للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيحامي نعيمه النبي عبد حوراء16879282042080010

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة549.0للبنين االهلية الشعائر ثانويةاحيائيحميدي هاشم حسين علي16880162041346014

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة544.0للبنات االنصارية رفيدة ثانويةاحيائيجابر محمد رعد البنين ام16881282042053003

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة543.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيجبر الحسين عبد ستار حوراء16882162042383061

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة539.0للبنات االهلية العرفان ثانويةاحيائيجاسم عكار حميد ايه16883222042419008

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة538.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعجيمي علي عادل زينب16884222042323413

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة531.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعلي عبد موحان عالء ايمان16885222042323040

التمريض تقنيات قسم/العمارة/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة525.0للبنات التعاون ثانويةاحيائيعسكر حاتم نمنم خديجة16886162042267002

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة580.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيبديوي جاسم كاظم زهراء16887222042323164

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة577.0للبنات األهلية الرازي ثانويةاحيائيبجاي جبار جميل سارة16888222042113091

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة570.0للبنات الكوثر ثانويةاحيائيثامر خلف قاسم شكران16889222042123006

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة567.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيعامر جبر علي حسين16890222041007032

الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة566.0للبنات مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيحسين علي رزاق رفل16891232042143011

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة564.0للبنين الخوارزمي اعداديةاحيائيعباس مناحي خالد علي16892222041009032

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة559.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيروضان العالي عبد جميل حسن16893222041001020

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة549.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيفزع ياسر صالح مريم16894222042323297

التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة544.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيجابر ياسر صباح سكينه16895222042321114
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التمريض تقنيات قسم/الناصرية/الطبي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة543.0للبنات االهلية المبارك الحشد ثانويةاحيائيشعيبث رسن محمد خديجه16896222042428005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة550.0للبنين الكحالء ثانويةاحيائيسلمان عليوي كاظم جواد16897282041007005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة476.0للبنين االهلية المستقبل ثانويةاحيائيهللا عبد عبدالكريم حيدر علي16898162041436007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة437.0للبنين العقيدة شهيد اعداديةاحيائيجادر مسلم مؤيد علي16899162041043015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيسلمان الشهيد عبد عادل سالم16900162041352039

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات الفضيلة اعداديةاحيائيشبوط عبود نجم بنين16901162042212007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة369.0للبنات االهلية البديع انوار ثانويةاحيائيسلطان عزيز حسن فاطمه16902162042207122

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنين المسائية االحرار اعداديةاحيائييوسف كاظم كفاح مرتضى16903162041365049

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيدفار كامل عالء منتظر16904162041355142

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنات االهلية المتنبي ثانويةاحيائيحريجه حميد حيدر حنين16905162042260023

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيصالح كاظم جميل هللا عبد16906162041355071

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيمنشد ثجيل فرحان هللا عبد16907162041355075

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة360.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيعطيه فلغوص عواد جعفر16908162041076005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات الشموس شمس اعداديةاحيائيجواد االمير عبد لؤي ايات16909162042283007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيكاظم عباس حسن زهراء16910162042265021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيبدر حرب يوسف كوثر16911162042383207

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات الثريا ثانويةاحيائيعبيد حسن صباح نور16912162042338049

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية المدينة ثانويةاحيائياحتيرش محمد حيدر منذر16913162041363059

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيخريبط علي عبد محمد زيد16914162041355044

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات االهلية الفارابي ثانويةاحيائيالمجيد عبد اللطيف عبد مهند رتاج16915162042272007

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيناصر نعمة مهدي مريم16916162042381181

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0الخارجيوناحيائيجوهر الحميد عبد محمد الرحمن عبد16917162041400055

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنات البينة ثانويةاحيائيرهيف حسن حاتم خولة16918162042291006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنات االهلية االمثل المنهاج مستقبل ثانويةاحيائيحسن كاظم علي ساره16919162042466006

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنات الشنقيطي اعداديةاحيائيصاحي هليل هللا عبد مريم16920162042209070

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيالنبي عبد علي حسين عباس16921162041085027

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنات دجلة اعداديةاحيائيحسين محمد جاسم تبارك16922232042107027

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيعزيز نوري اللطيف عبد زينب16923162042381104

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةاحيائيحسين فنجان هللا عبد محمد16924162041353047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات االهلية موطني ثانويةاحيائيفاضل حيال عادل زينب16925162042467012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين الخاصة النموذجية الفارابي ثانويةاحيائينعمه رحيم خالد حسين16926162041110005
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنات االهلية العرب شط ثانويةاحيائيعلي المجيد عبد حيدر آمنة16927162042184001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيطه طالب ياسين رحمة16928162042162025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةاحيائيعبدالمحسن محمد عصام محمد16929162041119024

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين الثورة اعداديةاحيائيحسن حسين علي حسن16930282041001027

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيمحمود عدنان محمود سرى16931162042381124

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات الكباسي ثانويةاحيائيمحمد جاسم يحيى سكينه16932162042247070

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات الخاصة النموذجية الفراهيدي ثانويةاحيائيالحبيب عبد الدين نجم هللا عبد نور16933162042165475

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنين االهلية الكرامة منازل ثانويةاحيائيعبود طالب كاظم زيد16934162041422001

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنات الكباسي ثانويةاحيائيمشتت النبي عبد محمد تقوى16935162042247025

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةاحيائيابراهيم كنعان سرمد سجاد16936162041359008

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية القرنة ثانويةاحيائيعباس قاسم ساجد علي16937162041354046

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0للبنات المسائية النهوض اعداديةاحيائيجواد محمد عماد حوراء16938272042160117

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيمناتي حميد فياض زينة16939162042383141

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنات االهلية الزاهرة االنوار ثانويةاحيائيمحي الرزاق عبد سمير فاطمة16940162042188003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنات االهلية الحق نور ثانويةاحيائيرحيم الحسين عبد علي رشا16941162042274013

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةاحيائيجايد احمد عباس سجاد16942162041140022

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةاحيائيعمر محمد يحيى ياسين16943162041358049

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحمزه حسن الرحمن عبد حيدر16944162041001054

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة337.0للبنات االندلس اعداديةاحيائيحسوني جاسم الرضا عبد تبارك16945162042170017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيهارف مهدي حسين حوراء16946162042381053

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيحمود رمضان رياض ميادة16947162042218107

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات النبأ ثانويةاحيائيكرين محمد لفته منار16948162042215020

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات االهلية النخيل ثانويةاحيائيمحمد جاسم الكريم عبد جمان16949162042262009

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات الماجدات ثانويةاحيائيخليل جمان حسين هاله16950162042211035

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيعوفي جواد عباس مصطفى16951162041352108

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيعلي كامل عماد زهراء16952162042162032

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيابراهيم خليل أحمد نوره16953162042218119

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0الخارجياتاحيائيفلك فارس طالب رشا16954162042401056

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين االهلية الصادق االمين ثانويةاحيائيموسى كاظم جواد علي16955162041131022

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنات الفؤاد بهجة اعداديةاحيائيعودة الرضا عبد احمد ايات16956162042288002

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين الوائلي احمد اعداديةاحيائيخالد محمد جاسم علي16957162041050006
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيمايع سعيد زهير حسن16958162041355023

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنات المعالي اعداديةاحيائيجاسم جوده حيدر زينب16959162042173019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة329.0للبنات الخالصة اعداديةاحيائيسالم عبود جبار فاطمة16960162042240081

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة329.0للبنين االهلية الخالدون ثانويةاحيائيهاشم صالح أياد عيسى16961162041409003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيخليف دريس صدام ليث16962162041355114

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0للبنات الميقات  اعداديةاحيائيكحيش هادي علي زينب16963162042194030

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيالدين نجم الجبار عبد الكريم عبد طيف16964162042230046

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنين االهلية المتنبي ثانويةاحيائيخزعل مهدي هاشم علي16965162041108017

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنين الخصيب ابي اعداديةاحيائيمعتوق الرزاق عبد قصي محمد16966162041044027

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنين األهلية الجنات ثانويةاحيائيجبر عباس محمد الرزاق عبد16967162041032005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيفرج جبر مهدي منتظر16968162041352118

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيلفتة ثامر ناصر مصطفى16969162041352129

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين الفرزدق اعداديةاحيائينعيم مشجر حسن عباس16970162041028010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحمد فيصل فارس شمس16971162042230040

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين المسائية الثوار اعداديةاحيائيياسر سمير الزم يوسف16972162041352126

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة323.0للبنين الكفاح اعداديةاحيائيحسين علي عوفي زيد16973162041002021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة323.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةاحيائيخضير باسم مثنى عباس16974162041497033

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0للبنين الزبير اعداديةاحيائيفعل موحان علي حسين16975162041034015

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0للبنات خم غدير اعداديةاحيائيصالح حامد باسل ايالف16976162042268003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0للبنين التميز اعداديةاحيائيعزيز مهدي بسام هللا عبد16977222041356115

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةاحيائياسماعيل لعيبي حسين جهاد16978162041350002

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0للبنين االهلية والقلم نون ثاحيائيسعد حسين ماجد علي16979162041057004

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0للبنات العربية الحضارة اعداديةاحيائيمجبل نعمه سليمان نوره16980162042181031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة319.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةاحيائيحنون عبد عادل محمد16981162041140051

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة319.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةاحيائيحيدر االمير عبد علي حسين16982162041360003

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنات االهله اعداديةاحيائيعباس غدير حميد فاطمه16983162042473029

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيفيصل داغر مكي نورا16984162042383245

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة312.0للبنات رفح اعداديةاحيائيهللا عبد حسن هللا عبد رانيه16985162042219016

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة310.0للبنات الكوثر ثانويةاحيائيطاهر جاسم وصفي ايالف16986162042200005

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة309.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةاحيائييوسف سعيد قصي زهراء16987162042198018

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة309.0للبنين الرضوان اعداديةاحيائيالنبي عبد كاظم جواد علي16988162041047031
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البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة308.0للبنين البصرة اعداديةاحيائياحمد عبود باقر محمد16989162041007045

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة308.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيمطرود قادر االمير عبد معصومة16990162042196044

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة307.0للبنات البصرة اعداديةاحيائيحميد الرضا عبد محمد زينب16991162042234047

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة307.0المختلطة الرافدين ثانويةاحيائينعيمه حمود نعمه خالد16992162041300012

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة307.0للبنات خم غدير اعداديةاحيائيحنتوش علي حسن سبأ16993162042268020

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة306.0للبنات الزاهر العهد اعداديةاحيائيعايش محمد الرضا عبد زينب16994162042245019

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة306.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةاحيائيداود كنعان ثامر منتظر16995162041020031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة304.0للبنات االهلية الرافدين ملتقى ثانويةاحيائيراضي الزم هاني عذراء16996162042196033

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة304.0للبنات الناصرية اعداديةاحيائيصالح ماجد نافع نور16997222042149046

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة304.0للبنات األهلية الهيثم بن الحسن ثانويةاحيائيخزعل شيحان باسم شوك16998162042293010

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة303.0للبنين المسائية العراق اعداديةاحيائيمحمد سلمان الودود عبد مرتضى16999162041357086

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة302.0للبنين االهلية الكوثر ثانويةاحيائيحمد شهيب مصطفى يحيى17000222041094021

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة435.0للبنين البصرة اعداديةتطبيقيخضير علي حر محمد17001162051007084

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة412.0للبنات الثريا ثانويةتطبيقيحمادي ابراهيم خليل سكينة17002162052338031

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيعبود الزهرة عبد الواحد عبد حسين17003162051047041

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيحسين محمد احسان علي17004162051497060

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة395.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيالحي عبد حمود محمد مريم17005162052146049

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةتطبيقيعباس خلف فيصل كاظم17006162051083100

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنين االهلية الرازي أبناء ثانويةتطبيقيضمد محمد جاسم علي17007162051497066

البصرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيجبار كاظم سعد العابدين زين17008162051047061

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة390.0للبنات الشنقيطي اعداديةاحيائيصخي زهير علي بنين17009162042209016

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيالزم هاشم ناظم عذراء17010162042383173

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0للبنين األهلية الرضي الشريف ثانويةاحيائيوالي هللا عبد نجم سجاد17011162041090030

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0للبنين الفرزدق اعداديةاحيائيمحمد خليل علي عباس17012232041050010

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0للبنين الحكيم اعداديةاحيائيجابر حسين علي مؤمل17013222041026037

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة360.0المختلطة القاسم ابو ثانويةاحيائيحسون كاظم فاضل صباح17014232041209012

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات الكباسي ثانويةاحيائيعلي عزيز كاظم نبأ17015162042247106

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنات القرنة اعداديةاحيائيجاسم خلف حسن محمد حنان17016162042154008

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين األعراف اعداديةاحيائيمراد محمد عالء حسين17017162041077004

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنات االهلية المعين الماء ثانويةاحيائيعلي حسين جبار نور17018162042465008

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنين  المرتضى اعداديةاحيائيصويحب حبيب وليد احمد17019222041019016
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الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةاحيائيهللا عبد سلمان فهد فاطمة17020162042168037

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنين األهلية العرب شط ثانويةاحيائيعلي عدنان عالء حسين17021162041084036

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنين الشوملي اعداديةاحيائيموسى الحسين عبد كامل سيف17022232041054071

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنين االهلية البصير ثانويةتطبيقيصالح خميس حسن مسلم17023162051412032

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقيوشيح عبد الرضا عبد زينب17024162052280029

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات المعرفة اعداديةتطبيقيعودة سلمان جميل عائشة17025162052175011

الكهربائية التقنيات قسم/القرنة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنين االهلية االرتقاء ثانويةتطبيقيحسين كاظم جواد محمد17026162051076098

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيصافي الحسن عبد محمد سجاد17027282041151139

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيكطين عبد محمد احمد17028282041151032

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنات االهلية النوارس ثانويةاحيائيعاجل دنيف سعد زهراء17029222042425020

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين الكبير المجر اعداديةاحيائيمجيد فالح مازن فالح17030282041008074

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيجبر الزهره عبد علي حسين17031282041151078

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين كميت اعداديةاحيائيبدن كوز كاظم محمود17032282041015025

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيشخير الصاحب عبد رعد مرتضى17033282041151269

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0كربالء بطلة ثانويةاحيائيعلوان يحيى مهند اسراء17034282042052010

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0الخارجيوناحيائيموسى ثاني رعد ضياء17035282041400021

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0للبنات االهلية العلوم صدى ثانويةاحيائيجعفر النبي عبد حسين روان17036282042054011

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة313.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيحميد سالم حبيب محمد17037282041151231

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة307.0للبنات الهدى بنت اعداديةاحيائيحسين صالح مهدي آيات17038282042055011

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة305.0للبنات الكحالء ثانويةاحيائيغضيب فانوس كريم صفاء17039282042061027

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة305.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيعذيب لفته عليوي سجاد17040282041151133

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة303.0للبنين االطهار اعداديةاحيائيصعيصع مكطوف عباس وائل17041222041034047

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة302.0للبنين التميز اعداديةاحيائيجوده فالح هيثم عالء17042222041356124

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة301.0للبنات االقصى ثانويةاحيائيسوادي سعيد فاضل زينب17043282042071012

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة393.0للبنات االصالة ثانويةتطبيقيالهيل ابو خريبط علي رفاء17044282052051017

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيسفيح كاطع عباس كاطع17045162051363216

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة370.0للبنات النضال ثانويةتطبيقيحميد مختاض قاسم فاطمة17046282052050045

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيسعيد ناصر الكريم عبد محمد17047162051365190

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنين الثورة اعداديةتطبيقيحيدر رحيم قاسم محمد17048282051001152

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنين المسائية المدينة ثانويةتطبيقيجاسم الرضا عبد خلدون محمد17049162051363239

العمارة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0للبنين الرسالة اعداديةتطبيقيبدن جبار الحسين عبد محمد17050162051013060
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الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنين المسائية االبداع اعداديةاحيائيعجه حسين محمد باقر17051122041202021

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات النجاح صدى اعداديةاحيائيعباس جخيور احمد مروه17052222042170072

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0اللبنات الطيبات ثانويةاحيائيياسر حميد الحسين عبد غفران17053222042189030

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين السالم اعداديةاحيائيعفيت داخل علي سيف17054222041013068

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيرسن مفتن كاصد بنين17055222042199016

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية الغراف اعداديةاحيائيعباس جبار رياض جعفر17056222041302009

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيطالب عمران اياد علي17057222041036196

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات رملة اعداديةاحيائيعنود كاظم سعدون سرى17058222042115068

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيتركي صالح علي حسين17059222041007034

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية الرحاب اعداديةاحيائيمحمد حسين علي رقية17060232042271262

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيمنشد جبر صالح الهدى نور17061222042136039

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0الخارجياتاحيائيحميدي جبر عربي زينب17062222042401050

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنين األهلية المعارج ثانويةاحيائيعبد خضير نبراس حسن17063222041076015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنين النموذجية الخضر اعداديةاحيائيزبون الرزاق عبد مازن احسان17064292041005002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيحمود جبار النبي عبد هاجر17065222042321236

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائييعكوب كاظم يحيى الحسين نور17066222041001129

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0اللبنات الطيبات ثانويةاحيائيياسر حميد الحسين عبد زهراء17067222042189019

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين الصمود ثانويةاحيائيبالسم علي مهند مصطفى17068222041008036

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة400.0المختلطة الخصيب ابي اعداديةاحيائيابراهيم اسماعيل سالم سنان17069221942212007

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0المختلطة المرفأ ثانويةاحيائيذرب بليسم ثامر حسين17070222041272006

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين المسائية االهلية النجوم ثانويةاحيائيطوبيا شاكر ماهر شاكر17071222041320002

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنات االستبرق ثانويةاحيائيتويلي طالب محسن زينب17072222042392076

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيحايف عجوب بدر بيادر17073222042323052

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات الخمائل ثانويةاحيائيحسين خضر وحيد زينب17074222042196016

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة337.0للبنات السوق اعداديةاحيائيعاتي عناد يحيى زهراء17075222042209103

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات االهلية المستقبل اجيال ثانويةاحيائيساير عنيد مدلول منار17076222042391056

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيكاطع عزيز احمد مجتبى17077222041306304

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات بردى اعداديةاحيائيكتاب دحام حسن طيبه17078222042163063

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنين النصر اعداديةاحيائيحسين ياسر خالد حسين17079222041027025

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنات النور اعداديةاحيائيعواد حسن كاظم فاطمه17080222042156233

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنات الفيحاء اعداديةاحيائيثويني حسن اركان حوراء17081222042109024
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الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنين المسائية دبين سعدي اعداديةاحيائينعمه الخضر عبد حميد نعمه17082262041209341

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0للبنين الشرقية االعداديةاحيائيجابر حمود ناجي حسن17083222041007023

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0للبنات الفاطميات ثانويةاحيائيجوبي هللا عبد علي اسماء17084222042126003

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةاحيائيمنخي عبد حسن زهراء17085222042143144

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعبد حياوي ياسين ساره17086222042323416

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة323.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيشعير غالي عواد سراب17087222042311060

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيعطشان الرضا عبد محمد مؤمل17088222041310162

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0للبنات الوالية ثانويةاحيائيالهيل ابو زغير جليل فاطمه17089222042190154

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنات رملة اعداديةاحيائيهدل جحيل خالد تبارك17090222042115018

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة372.0للبنين االهلية الحق نور ثانويةتطبيقيعبدالكريم عبدالقادر جمال أحمد17091162051119001

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة368.0للبنين الهارثة اعداديةتطبيقيالزم هاشم هللا عبد كرار17092162051022096

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة368.0للبنين المسائية العرب ثانويةتطبيقيعمير زغير رشيد احمد17093162051370006

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنات العرب شط اعداديةتطبيقيكاظم علي حسن ندى17094162052226114

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة363.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقينعمه ابراهيم محمد الرسول عبد17095222051306064

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة361.0للبنين االهلية المستقبل اجيال ثانويةتطبيقيموسى الواحد عبد علي عبد مهدي17096222051096031

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة360.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةتطبيقيحسن ظاهر حسين حنين17097222052311007

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةتطبيقيناصر طالب عدنان علي17098162051134029

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقيمهوس عبد طالب علي17099222051306086

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين المعقل اعداديةتطبيقيحسن محمد وميض احمد17100162051019009

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين األهلية الكفاح ثانويةتطبيقيرسن قحطان محمد سنان17101162051096015

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين الصدر باقر محمد اعداديةتطبيقيسالم رمضان عباس ايمن17102222051010007

الناصرية/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين المتنبي اعداديةتطبيقيجاسم احمد مرتضى حسن17103162051006021

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيرفيج راضي محمد نوره17104222042321195

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنات الشطرة اعداديةاحيائيجبر حسين علي عذراء17105222042161095

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنين الميثاق ثانويةاحيائيسلمان رشيح ريحان علي17106222041064019

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنين األهلية الذهبية السنابل ثانويةاحيائيخليف شليبة جواد خضير17107222041077059

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنات االهلية السبطين ثانويةاحيائيراشد لفته غانم بتول17108222042394011

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة407.0اللبنات التحرير ثانويةاحيائيالساده عبد الحسين عبد جمعه دعاء17109221942183026

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية الدواية اعداديةاحيائياليذ محمد حميد رشيد17110222041313017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0الخارجياتاحيائيعلي حسين حيدر ايه17111222042401017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات النصر اعداديةاحيائيمحمد عليوي جاسم زينب17112222042167036
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الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات االهلية الرافدين بالد ثانويةاحيائيعيسى زويد يوسف زهراء17113222042200007

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين الغراف شهداء اعداديةاحيائيشبيب جبار عمار سجاد17114222041371025

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات النيل اعداديةاحيائيربح غازي حسين حنان17115222042169026

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنات النيل اعداديةاحيائيدحام حسين جبار زينب17116222042169052

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائيالرزاق عبد خلف عدنان زهراء17117222042203027

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيبزاز قاسم ياسر علي17118222041307119

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيجاسم سلمان حسن حمزه17119222041307051

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0اللبنات التحرير ثانويةاحيائيمحمد ياسر حيدر رسل17120222042183035

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيحنون جبار سالم مروه17121222042321158

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنين الميثاق ثانويةاحيائيحسين محمد هاشم هللا عبد17122222041064016

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنات االهلية الرحمن ثانويةاحيائياللطيف عبد ارحيم عماد حنين17123222042203010

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0اللبنات الطيبات ثانويةاحيائيرهيط عبد حسن زهراء17124222042189018

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة329.0للبنات الفاضالت اعداديةاحيائيجالوغ زوان عمران رحاب17125222042165036

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0للبنين  االهلية المعرفة ثانويةاحيائيفدعوس جليل هللا عبد محمد17126222041058121

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةاحيائيكريم صيوان حسن عدنان17127222041307198

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0المختلطة البدر ثانويةاحيائيعزيز نعمه احمد جعفر17128222041216002

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0اللبنات النرجس ثانويةاحيائيعطيه صبيح كريم نورس17129222042182046

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0اللبنات الطيبات ثانويةاحيائيرهيط عبد حسن الهام17130222042189004

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين  المرتضى اعداديةاحيائيحمادي حسين سامر حيدر17131222041019068

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة377.0للبنين  الرفاعي اعداديةاحيائيساجت مدلول خالد سجاد17132221941028032

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة323.0للبنات األهلية المعارج ثانويةاحيائييعكوب رحيمه بشير تبارك17133222042175038

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيكريم امجد علي يثرب17134222042321208

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيكريم علي محمد زهراء17135222042321092

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنين االميني العالمة اعداديةاحيائيخريوت محيسن سعدون عباس17136222041054035

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة312.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيفنجان حسن صالح هدى17137222042117065

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة308.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيمنصور برزان حميد احمد17138222041306012

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة307.0للبنات بردى اعداديةاحيائيثجيل حري حيدر اسراء17139222042163005

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة368.0للبنين عدي بن حجر اعداديةتطبيقيرحمه حسن علي حسين17140162051062019

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنين الحجة انوار ثانويةتطبيقينعمه مهجر نائل حيدر17141162051026011

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين البصرتين اعداديةتطبيقيطعمه حاضر رياض جعفر17142222051029003

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0الخارجيونتطبيقيطعيمه براك عواد عباس17143162051400165
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الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين االهلية القلعة ثانويةتطبيقيهللا عبد ارحيم مجيد علي17144222051098023

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةتطبيقيالحسين عبد شنان حيدر كرار17145222051306094

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات االندلس اعداديةتطبيقيإبراهيم عيسى عباس حوراء17146162052170017

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين الشطرة شهداء اعداديةتطبيقيطاهر كريم خالد حسين17147222051373030

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنين النصر اعداديةتطبيقيكريم حميد نعيم حسنين17148222051027007

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةتطبيقيكنعان ثامر وليد علي17149162051020074

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنين المعقل اعداديةتطبيقيفاضل جواد ميثم مصطفى17150162051019115

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنين المسائية الدير ثانويةتطبيقيسعيد شيال زاهد عباس17151162051364082

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية الضاد اعداديةتطبيقيعالوي حسين ناصر حسين17152222051314035

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنات العذراء ثانويةتطبيقيحنظل خميس قاسم رملة17153282052058011

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنين المسائية االحرار اعداديةتطبيقيحسن ابراهيم ضياء هللا عبد17154162051365119

الشطرة/التكنلوجي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين االهلية حمورابي ثانويةتطبيقيماهود مزعل احمد حسين17155162051071001

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات االهلية النخبة ثانويةتطبيقيدوله علي محمد رقية17156162052280021

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنات الهبة اعداديةتطبيقيمحمد جاسم يوسف علياء17157222052120010

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنات النور اعداديةتطبيقيجعاز فارس جاسم حوراء17158222052156011

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0المختلطة االمل ثانويةتطبيقيجوعان جاسم عواد حسين17159222051287003

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةتطبيقيالوهاب عبد طالب غسان ساره17160162052210026

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيفنجان جعفر صادق محمد17161162051121032

الشطرة/الزراعي التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين الفجر اعداديةتطبيقيعلي حمودي صالح احمد17162192051037003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنين المسائية الزبير خور ثانويةادبيباهض رشيد رزاق سجاد17163162021359021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين األهلية البديع انوار ثانويةادبيهللا عبد نجم الكاظم عبد رضا17164162021083007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات الشام ثانويةادبيعبيد غانم الكريم عبد لمياء17165162022254043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنين األعراف اعداديةادبينجم صادق علي صادق17166162021077034

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين االهلية السياب ثانويةادبيمكلف صائغ بدر يوسف17167162021073012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين األزكياء اعداديةادبيعلي حسين عقيل حسن17168162021097019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنات البسمة اعداديةادبينعمة قاسم وسام نرجس17169162022257065

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0المختلطة النصر ثانويةادبيعزيز ماهود علي رقيه17170162022305005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيمطشر كباشي علي بركات17171162021371014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين الكندي ثانويةادبيسمير آنه موش شريف حيدر17172162021100007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين الطالئع اعداديةادبيمشعان علي نجم علي17173162021012037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات المقدسة كربالء اعداديةادبيمحيسن صدام غازي االء17174162022164006
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين العباس اعداديةادبيحبيب هللا عبد نجم مجتبى17175162021051028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الدير ثانويةادبيمحمد خلف حمزة محمد17176162021364065

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين المدينة ثانويةادبيمزيهر النبي عبد يحيى حسنين17177162021029012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة415.0للبنين المتنعمين ثانويةادبيمطرود مالك سوادي حيدر17178161921092014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية القرنة ثانويةادبيضيدان طاهر جمعه حسام17179162021354005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيمهدي كريم دعير بان17180162022239004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0الخارجياتادبيشنيور جبار ستار زهراء17181162022401117

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنات االهلية االلباب ثانويةادبيشرهان صالح المهدي عبد هدى17182162022281009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0الخارجياتادبيموسى علي سامي حنان17183162022401072

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين االعالم اعداديةادبيعباس حمزة حسين حمزة17184162021045015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين االهلية الجديد العراق ثانويةادبيسلمان هاشم أمين مسلم17185162021072028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين قصر ام اعداديةادبيالكريم عبد عامر هيثم هللا عبد17186162021042040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين االهلية اإلسكندرية ثانويةادبينجم يوسف عقيل يوسف17187162021134011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين االهلية النموذجية االدريسي ثانويةادبيحسن عجيل زياد سداد17188162021074013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةادبيسلمان خصابه مهدي المنتظر17189162021020015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنين حمدان اعداديةادبيمحسن حسن علي حسن17190162021046014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0الخارجياتادبيوحيد زغير كاظم نهايه17191162022401294

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات الشام ثانويةادبيزغير غازي عزت بنين17192162022254005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات حيفا اعداديةادبيشهاب احمد شهاب فاطمه17193162022220074

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية القرنة ثانويةادبيمروح عدنان احسان يحيى17194162021354060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنات الفضيلة اعداديةادبيحيدر حسن علي رؤى17195162022212010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنين القادم الجيل اعداديةادبيرومي نعمة سعد ماجد17196162021495121

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنات البتول اعداديةادبيحرج جبار هللا عبد شهد17197162022242048

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيالمجيد عبد اللطيف عبد مهيمن احمد17198162021353011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنين العباس اعداديةادبيياسين طه نجيب طه17199162021051016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنين الوائلي احمد اعداديةادبيمحمد يابر فهمي مصطفى17200162021050033

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنين جيكور اعداديةادبيسويد سعدون مزهر عباس17201162021061040

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنين الرضوان اعداديةادبيمبارك يحيى لؤي محمد17202162021047077

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنين المدينة ثانويةادبيحسن جودة بدر كرار17203162021029037

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنات الجمهورية اعداديةادبيتويه نايف احمد دعاء17204162022239015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين االهلية الخليج ثانويةادبيجري حافظ ماجد جواد محمد17205162021109006
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين االهلية المستقبل بوابة ثانويةادبيسالم شبيب ابراهيم منتظر17206162021113008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةادبيرمضان جبار سعد فاطمة17207162022162016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين حمدان اعداديةادبيبنيان موسى فاضل عقيل17208162021046045

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنات العروبة اعداديةادبيقاسم طه محمد نبأ17209162022237050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةادبيجمعة سالم داود شيماء17210162022210076

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيجاسم محسن توفيق زهراء17211162022217043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنين الحسين االمام اعداديةادبيخلف علي حبيب كرار17212162021021028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات رفح اعداديةادبيعبود هادي حيدر هللا هبة17213162022219057

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية القرنة ثانويةادبيبدر حمود علي منتظر17214162021354054

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين العرب شط اعداديةادبيمطرود الرضا عبد اسعد اوراس17215162021049007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية الهوير ثانويةادبيسعيد ابراهيم خليل علي17216162021351030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين المسائية القرنة ثانويةادبيعبيد شريده عبد علي17217162021354032

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0الخارجيونادبيمحي ناصر محي محمد17218162021400375

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين الكعبة وليد اعداديةادبيحسين ناصر سلمان عباس17219222021082006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات سبأ اعداديةادبيمهدي حافظ احمد زينب17220162022174009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةادبيعيسى موسى عمران ليلى17221162022383066

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنين جيكور اعداديةادبيالواحد عبد الوهاب عبد خلف حسن17222162021061016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0المختلطة المسائية قصر ام ثانويةادبيحبيب المهدي عبد صالح سيف17223162021350019

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنين العباس اعداديةادبيشذر الواحد عبد محمد علي17224162021051023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنات الفواطم اعداديةادبيهللا عبد عبدالحسن توفيق زهراء17225162022172024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنين الحسين االمام اعداديةادبيزغير النبي عبد خالد مجتبى17226162021021031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنات المعالي اعداديةادبيبريسم الزهره عبد احمد ايالف17227162022173009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة371.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيحسين علي نافع هاجر17228162042259066

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنات الجامعة ثانويةاحيائيجابر سلمان علي االء17229162042155002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنات االهلية االرتقاء ثانويةاحيائيسلمان انس علي هند17230162042259073

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0الخارجياتاحيائيعلي حسين ميثم عفاف17231162042401114

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0المختلطة الفرات ثانويةاحيائيكطافة موزان جبار زهراء17232162042301027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0للبنات العشار اعداديةاحيائيالحسين عبد مجيد اكثم ضحى17233162042228080

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة360.0للبنات رفح اعداديةاحيائيحنظل الكاظم عبد حيدر بنين17234162042219011

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيحسن تلف حميد عباس17235162041039016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيالحميد عبد فاضل الحسن عبد رغد17236162042383078
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيقنبر خضير الخالق عبد ايات17237162042381028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات حيفا اعداديةاحيائيصالح حسين حميد زهراء17238162042220013

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيهللا عبد االله عبد وليد ليلى17239162042218095

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيجودة عبيد عواد الرحمن عبد17240162041355067

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات االهلية النموذجية االدريسي ثانويةاحيائيمجيد محمود جالل اديان17241162042162002

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات العلياء ثانويةاحيائيشياع يوسف جواد زينب17242162042227025

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنات الميقات  اعداديةاحيائيكاطع صبيح طارق زهراء17243162042194021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين الفاروق ثانويةاحيائيحسن محمد خليل يوسف17244212041068026

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنات االهلية اإلسكندرية ثانويةاحيائيعلي عدنان عقيل تبارك17245162042459010

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين الكفاح اعداديةاحيائيرحيم ناظم محمد حسن17246162041002012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةاحيائيغالي كاظم سالم عباس17247162041358022

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات االريج اعداديةاحيائيعبدهللا خميس علي زينب17248162042238021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنات العربية الحضارة اعداديةاحيائيرخيص طعمه خالد امل17249162042181004

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات االهلية الوهج ثانويةاحيائيحامد محمد هيثم حنين17250162042339007

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات (ع) الرضا االمام ثانويةاحيائيمحمد جعفر صادق فاطمه17251162042255012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنين المسائية الخصيب ابي اعداديةاحيائيمحمد جاسم حسنين علي17252162041358028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات االهلية الذهبية اور ثانويةاحيائيهليل حسن رحيم ختام17253222042432014

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين األهلية الخصيب ابي ثانويةاحيائيالصمد عبد كاظم عدنان أمير17254162041085008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنات االهلية الجواهري ثانويةاحيائيفدعم نوري رمزي مريم17255162042204093

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائياسد االمير عبد عادل معصومه17256162042192064

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة337.0للبنات االنصارية نسيبة ثانويةاحيائيمشكور شنين محمد صافي17257222042199072

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات األخيلية ليلى اعداديةاحيائيمخرب خضير عباس بتول17258162042210015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنات شعبة بن المغيرة اعداديةاحيائيسعيد محمد الرحمن عبد محمد شهد17259192042162050

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةاحيائيصادج جاسم حسن اسمار17260162042380012

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنات الماجدات ثانويةاحيائيمحسن حاجم عالء ضحى17261162042211018

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات االهلية والقلم نون ثانويةاحيائيعبود اللطيف عبد عدي فاطمه17262162042469008

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات المعالي اعداديةاحيائيحساني حميد اسعد شمس17263162042173023

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنين البصري الحسن اعداديةاحيائيسلمان محمد غازي هللا عبد17264162041036020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيعبود قاسم االمير عبد رؤى17265162042218028

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنات غزة اعداديةاحيائيكشيش لفته امين رؤى17266162042208021

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنات الهدى اعداديةاحيائيسهر عباس حمد حوراء17267162042150010
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيمنحوش حسين كريم كرار17268222041036262

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة327.0للبنين الكفاح اعداديةاحيائيرحيم خلف غسان احمد17269162041002003

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيعبود حميد رياض فاطمه17270162042218084

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0الخارجياتاحيائيكاظم حنتاو علي مريم17271162042401148

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنين حنون مطلك الشهيد اعداديةاحيائيمطلق بدر محمد حسن17272162041020009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنات االريج اعداديةاحيائييوسف كاظم ليث ايات17273162042238006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنات المالئكة نازك اعداديةاحيائيحديد عبد خالد ساره17274162042265036

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةاحيائيبراك كريم فاضل االء17275162042360001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنين االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيصالح هاشم ضياء ادريس17276162041139006

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنات االهلية سينا ابن ثانويةاحيائياحمد صالح احمد نور17277162042298001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين األهلية النموذجية الرازي ثانويةاحيائيبداي مناتي المنعم عبد يوسف17278162041060111

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين الخليل ابراهيم اعداديةاحيائيحسن تلف حميد محمد17279162041039031

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيعوده نوري صباح شهد17280162042280063

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة322.0للبنات النموذجية االهلية الرازي ثانويةاحيائيمحسن قاسم عبدالكريم زهراء17281162042152079

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0الخارجيوناحيائيمجيد الرضا عبد الكريم عبد احمد17282162041400009

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة319.0للبنين القرنة اعداديةاحيائيعثمان امين رافد علي17283162041027016

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيحسون رحيم سعد حسن17284162041355024

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0للبنات االريج اعداديةاحيائيحسين علي جعفر فاطمة17285162042238030

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة316.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيعلي عبد جعفر سجاد رحاب17286162042243027

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة316.0الخارجياتاحيائيموسى شنين محمد حسناء17287162042401035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0الخارجياتاحيائيبطي هللا عبد قاسم فرقان17288162042401141

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنات الخصيب ابي اعداديةاحيائيجبار ياسين قاسم نور17289162042218117

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنات االهلية النخبة ثانويةاحيائيهللا عبد حسين هللا عبد بتول17290162042280015

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0الخارجيوناحيائيحنون قاسم احمد نظير17291162041400100

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة311.0للبنات حيفا اعداديةاحيائيعبود الواحد عبد عبود هدى17292162042220043

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة311.0للبنات االهلية التفوق جيل ثانويةاحيائيهندال كاظم كريم زهراء17293162042192035

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة409.0المختلطة المسائية العربي الخليج ثانويةتطبيقيعلي الخضر عبد حسين خديجه17294162052360001

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنات المكرمة مكة اعداديةتطبيقيبالل عبود نجم حوراء17295162052236005

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0للبنات االنوار بحار ثانويةتطبيقيعبود محمد منير مروه17296162052458060

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0للبنين الرضوان اعداديةتطبيقيسلمان هللا عبد الرضا عبد محمد17297162051047138

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات الخالصة اعداديةتطبيقيحسن غازي الحميد عبد اساور17298162052240001
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البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة383.0للبنات االندلس اعداديةتطبيقيعبود خليل ماجد هدى17299162052170049

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة382.0للبنات االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيعنيس جودة كريم حوراء17300162052146020

البصرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة380.0للبنين االهلية الرسول آل ثانويةتطبيقيالواحد عبد الحسن عبد محمد موسى17301162051121042

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة385.0للبنات المسائية الجديد الفجر ثانويةاحيائيمشتت الرضا عبد علي بدور17302162042381041

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة368.0للبنين كوثا اعداديةاحيائيالساده عبد حامد عباس مصطفى17303232041051170

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنات االهلية الفرات ثانويةاحيائيجاسم حمادي ظافر اماسي17304162042197003

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0للبنات االهلية ادم ثانويةاحيائيمشيجل باشخ جبار هديل17305162042332117

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات دجلة ثانويةاحيائيفلك عبيد باسم وديان17306162042243099

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات القرنة اعداديةاحيائيحسن رحيم جمال الهدى نور17307162042154043

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية الزبير ثانويةاحيائيخلف ناصر توفيق علي17308162041355082

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات االهلية القويم الصراط ثانويةاحيائيالواحد عبد حمادي حسين سارة17309162042478001

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية المدينة ثانويةاحيائيجيشي منسي زاير عوفي عالوي17310162041363027

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنات صيفي بن اكثم اعداديةاحيائيكاطع مانع جليل رغدة17311162042153030

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات رفح اعداديةاحيائيأحمد غازي فيصل ريم17312162042219020

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0للبنات البينة ثانويةاحيائيفياض عيادة كاظم زينب17313162042291012

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيجياد علي عبد فواز عالء17314242041211049

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنين كنعان اعداديةاحيائيحسين محمد هادي يوسف17315212041013171

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنين المسائية القاسم اعداديةاحيائيصكبان عبد عالوي احمد17316232041252009

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنات العرب شط اعداديةاحيائيداود مغامس خليل اسراء17317162042226002

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0للبنات االهلية البرهان ثانويةاحيائيهندال بدر صالح هديل17318162042278024

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنات الكوثر ثانويةاحيائيكحيط كاظم هادي دعاء17319162042200007

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنات البينة ثانويةاحيائيمحمد محسن جبار اسراء17320162042291002

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة329.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيبدر جحيل محمد الهدى نور17321222042323329

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0للبنين الكفاح اعداديةاحيائيزامل الزهرة عبد الرزاق عبد موسى17322162041002055

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0للبنات المسائية الرسول ريحانة ثانويةاحيائيمهلهل كاطع عباس زهراء17323162042383095

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية السنية ثانويةاحيائيجبر اسحاق عبد اسماعيل احمد17324242041211004

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة323.0للبنين العرب شط اعداديةاحيائيشاكر الجبار عبد ثائر مصطفى17325162041049052

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنين المسائية الرشاد مصباح ثانويةاحيائياحمد جواد محمد الحسن عبد غانم17326252041160011

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنين الشهداء اعداديةاحيائيحميد عديم نصر مجتبى17327222041057031

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنات الشنقيطي اعداديةاحيائيسبتي سامي محمد منال17328162042209073

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيمالك كاظم علي محمد17329222041306342
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الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنين قباء اعداديةاحيائيحسن قاسم سعد منتظر17330152041010117

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة378.0للبنين الدورة ثانويةتطبيقيخضير مالك عصام حسين17331162051101001

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنات الخصيب ابي اعداديةتطبيقيالعزيز عبد الجبار عبد الستار عبد مريم17332162052218067

الحاسبات انظمة تقنيات قسم/القرنة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة374.0للبنات األهلية الودق زينة ثانويةتطبيقيمرزوق سلمان مشعل زينب17333162052201005

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة401.0للبنات النضال ثانويةادبيبداي بشارة حسن زهراء17334282022050028

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات المشرح ثانويةادبيجخيور حمادي عباس ايمان17335282022072007

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات المسائية البصري عارف الشهيد ثانويةادبيدنان الحسين عبد علي ندى17336142022224028

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنات ورقة ام ثانويةادبيشيشخان عيدان شاكر هيفاء17337282022091052

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين التحرير اعداديةادبيسيد جبار هللا عبد محمد17338282021004121

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات النجاة ثانويةادبيحسين الساده عبد جمعه صابرين17339282022095044

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات الهدى بنت اعداديةادبيمحسن زغير صباح صابرين17340282022055065

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنات الكعبة رتاج ثانويةادبيبهير كاظم حميد زينب17341282022088029

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنات النجاة ثانويةادبيهاشم رحيم صفاء نور17342282022095067

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات االصالة ثانويةادبيجبر عباس علي ايات17343282022051012

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات صالح قلعة ثانويةادبيحسن محمد عالء اية17344282022066004

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنات الهدى بنت اعداديةادبيعلي سعد نعيم صابرين17345282022055066

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنات االرتقاء ثانويةادبيفنيطل باشخ مدلول زينب17346282022092042

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنين عامر باقر محمد الشهيد ثانويةادبيلفته علي محمد سجاد17347282021046065

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنات الزوراء اعداديةادبيكطيف حويس صالح ريام17348282022070026

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنين االرشاد اعداديةادبيحسين موات علي مسلم17349282021101033

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات خولة ثانويةاحيائيعكيلي عطية نعيم رشا17350282042083017

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنات المسائية التأميم ثانويةاحيائيخليف جالب طالب حنان17351282042190043

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة326.0للبنات خولة ثانويةاحيائيداود راضي احمد يقين17352282042083047

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين ثابت بن حسان اعداديةاحيائيحسن ناصر كريم منتظر17353282041011059

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0كربالء بطلة ثانويةاحيائيلفته هاشم علي كوثر17354282042052089

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة386.0للبنين دجلة ثانويةتطبيقيسلمان فلك عبد كرار17355282051012065

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة379.0للبنات سبأ اعداديةتطبيقيامين حليم منير افنان17356162052174003

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنات الوركاء ثانويةتطبيقيهاشم خضير محمد زينب17357162052244016

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة360.0للبنات اليمامة اعداديةتطبيقيحسن عجمي تحسين نبأ17358282052063058

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين تراب ابو ثانويةتطبيقيجبر كنيج علي منيب17359282051036031

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين االهلية االمتياز ثانويةتطبيقيالزم عيدان محمود يوسف17360162051140081
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العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات االهلية (ع) الزهراء فاطمه ثانويةتطبيقيعودة حسن ماجد نرجس17361162052198012

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0المختلطة النصر ثانويةتطبيقيسلمان كاظم جواد مصطفى17362282051104048

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين الهارثة حشد شهداء اعداديةتطبيقيهاني الصاحب عبد احمد محمد17363162051340034

العمارة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات  النموذجية الهاشمي ثانويةتطبيقينمر فرحان الحسين عبد تقى17364282052085002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة365.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيبجاي كامل ناصر احمد17365222021048003

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0المختلطة الواثق ثانويةادبيعويد طارش هاشم زينب17366222022235009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين الفالح ثانويةادبيمحمد عليوي احمد رضا17367222021256007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةادبيباجي محسن عصام سعد17368222021305027

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0المختلطة الفرزدق ثانويةادبيشالل حسين فليح تقوى17369222022219002

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين البطحاء اعداديةادبيكاظم مفتن االمير عبد مصطفى17370222021006066

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيشنين عبادي كاطع صادق17371222021311041

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0الخارجياتادبيحسين علي حسن رسل17372222022401040

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات االولى الفردوس ثانويةادبيغالي ناصر مرتضى نور17373222022102023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة406.0المختلطة (ع) العابدين زين ثانويةادبيحسين داود فليح قاسم17374221921279015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0للبنات الفرات اعداديةادبيعواد هللا عبد احمد نهى17375222022101031

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة346.0للبنات الوركاء اعداديةادبيجازع عزيز سعيد زينب17376222022157039

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات تونس اعداديةادبيفحل علي عبد الكاظم عبد علياء17377222022106054

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات الوثبة اعداديةادبيالرضا عبد قاسم صادق زينب17378162022241026

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات النبأ ثانويةادبيعبود صالح عالوي سالي17379162022215044

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنين  االهلية الكنوز ثانويةادبيزغير منصور حسن علي17380162021018011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات القبطية ماريا ثانويةادبيالزم خابط عوض شيماء17381162022266027

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنات ع علي بنت زينب اعداديةادبيجابر صدام مكي زينب17382162022168028

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنين المختار اعداديةادبيحسين جبار ستار حيدر17383222021047044

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0المختلطة الواثق ثانويةادبيتعوب مطير خالد وائل17384222021235017

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0المختلطة الواثق ثانويةادبيعالوي حسن فليح ندى17385222022235010

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين المتنبي اعداديةادبيفنجان هللا عبد سالم محمد17386162021006061

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين الشرقية االعداديةادبيعلي الحسين عبد عدي مرتضى17387222021007036

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين الحسيني الحائر اعداديةادبيحسن فليح علي قيس17388222021090053

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنات النور اعداديةادبيظاهر شلهوب حيدر زهراء17389222022156025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين تموز 14 اعداديةادبيكزير حسن حبيب مؤمل17390222021048033

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات الصواري ذات ثانويةادبيعويد محمد ثامر زهراء17391162022216034
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات الفاطميات ثانويةادبيجاسم ربه عبد خالد اسيل17392222022126011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنات الناصرية اعداديةادبيريه جياد ريسان سفانة17393222022149025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنين المختار اعداديةادبيمكطوف سعدي هيثم منتظر17394222021047154

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةادبينده عبد اسعد امجد17395222021300015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0المختلطة التعاون ثانويةادبيكاطع صبري رياض أحمد17396222021224001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنين االسالم فتى اعداديةادبيطخاخ الصمد عبد ثابت حسين17397162021112006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنات المكرمة مكة اعداديةادبيجمعة صبري صباح ايالف17398162022236007

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنين الصدوق الشيخ اعداديةادبيسريح شرقي الكريم عبد كرار17399162021004023

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين المتنعمين ثانويةادبيالواحد عبد االمير عبد عدنان هللا عبد17400162021092017

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية العراق اعداديةادبيفياض جاسم رحيم حسن17401162021357035

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات الوثبة اعداديةادبيعبود الكريم عبد نزار سحر17402162022241030

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنين االجيال اعداديةادبيفري خليفه جبار محمد17403162021014046

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنين الوائلي احمد اعداديةادبيمحمد خلف الكريم عبد علي17404162021050021

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات المعقل اعداديةادبيخضير عبود الكريم عبد رانيه17405162022169015

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات االريج اعداديةادبيطاهر هاشم الحميد عبد ايات17406162022238004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةادبيمحمد خضر محمد محمود17407222021300120

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0للبنين المسائية سفوان ثانويةادبيحسين قاسم خالد حسين17408162021356009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0للبنات المسائية الخلود اعداديةادبيعبود نعيس جبار مريم17409222022323053

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنين النورين ذو اعداديةادبيسرحان نايف كثير محمد17410162021041035

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنات  القادر عبد احمد الشهيد ثانويةادبيفعيل صدام هاشم عذراء17411162022276017

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنين المسائية الناصرية  اعداديةادبيجوده هللا خير الشريف عبد حسين17412222021300035

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنات المالئكة نازك اعداديةادبيزغير الرضا عبد شامي فاطمة17413162022265057

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة394.0المختلطة النصر ثانويةادبيعبود هللا عبد ثائر يوسف17414161921305048

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة337.0للبنين المختار اعداديةادبيرهين ابو يوسف هاني محمد17415222021047134

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة337.0للبنات النور اعداديةادبيكسار ياسر عمار جنان17416222022156012

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة337.0للبنات العروبة اعداديةادبيمحمد صالح محمد زينب17417162022237027

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة388.0للبنين المسائية التاميم اعداديةاحيائيهللا عبد نسيم صباح عباس17418222041310107

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة381.0للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيكريم محمد خيون هند17419222042136044

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة375.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيسباهي وحيد حازم سجى17420222042153259

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة367.0للبنات السوق اعداديةاحيائيوالي نصيف الحسين عبد زينه17421222042209123

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة362.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيجبار هاشم عبيد اثمار17422222042323392
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيعضوب االمير عبد خالد هللا عبد17423222041072075

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات السوق اعداديةاحيائيعوده كاظم صاحب هيلين17424222042209206

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيسعدون زغير رحمن مريم17425222042155098

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيسعود نعيمه حسين علي17426222041306225

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات الوركاء اعداديةاحيائينعيم شاكر هيثم نور17427222042157116

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيوالي كريم الواحد عبد زينب17428222042323189

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0الخارجياتاحيائيطاهر مكطوف راضي براء17429222042401019

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيراشد جاسم مطير آيات17430222042321215

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة350.0للبنين التفوق اعداديةاحيائيالساده عبد صالح حيدر مصطفى17431222041072164

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة348.0اللبنات النرجس ثانويةاحيائيعلي كاظم كريم عذراء17432222042182035

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنين المسائية الضاد اعداديةاحيائيشغناب صفوك كاظم فائق17433222041314045

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائينجم صخي احمد رحاب17434222042321066

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة347.0للبنات الكبرى بدر اعداديةاحيائيصالح كاظم الرحمان عبد زينب17435222042153227

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنين النهضة اعداديةاحيائيجاسم سلمان عقيل كرار17436222041049035

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة345.0للبنين  المسائية الرفعة اعداديةاحيائيمجيسر خلف خزعل جهاد17437282041151054

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيهادي االله عبد محمد غدير17438222042151057

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنات االزور بنت خولة ثانويةاحيائيهاشم عرب قحطان طيبة17439222042155082

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة342.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيفجر جبر قاسم احمد17440222041306025

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات الشموخ اعداديةاحيائيمحسن رهيف عدنان زهراء17441222042134056

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة396.0للبنات الهدى قبضة ثانويةاحيائيقاسم فيصل غازي نور17442221942136075

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيكريم جمعة حسين جمانه17443222042323067

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيكريم محسن جبار علي17444222041004038

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيشايع كامل رحيم فاطمه17445222042162145

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنين  كربالء اعداديةاحيائيعليوي ياسر مجيد علي17446222041036233

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات النصر اعداديةاحيائيشهيب خمخيم كاظم مريم17447222042167093

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعجيمي ريكان الحميد عبد زهراء17448222042323148

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنين المسائية االنتصار ثانويةاحيائيكاظم احسين يونس فاضل17449222041301032

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنات الوحدة اعداديةاحيائيمحمد عليوي حمزه زهراء17450222042150020

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيهللا عبد كاظم حيدر فاطمه17451222042311077

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيعودة ذياب راضي غيث17452222041003255

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنات االهلية الهيثم ابن ثانويةاحيائيحسين تبينه مزهر اسيل17453222042393005
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنين الناصرية اعداديةاحيائيعوده الحسين عبد حسن علي17454222041001072

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة384.0للبنين النجم الكريم عبد الشهيد اعداديةاحيائيعجيمي ريكان ذر ابا حسن17455221941069006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0الخارجياتاحيائيعوض نكاد اجريس اسيا17456222042401009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائيساجت حسن ياسر احمد17457222041306032

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0للبنات أألهلية الصادق ثانويةاحيائيحمود عبد عباس زهراء17458222042125050

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة325.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةاحيائيحميدان حسين محمد فاطمه17459222042311081

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين المنار اعداديةاحيائيحسين عيدان اسعد انفال17460222042095004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة323.0الخارجياتاحيائيجبر شمخي عالوي رسل17461222042401041

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة321.0للبنين الشباب اعداديةاحيائيعبيد عذاب جميل سعدون17462222041033075

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0للبنات البطائح ثانويةاحيائيعساف حرابه مطشر زينب17463222042197014

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0للبنات النيل اعداديةاحيائيلهمود فالح نتيش نوال17464222042169102

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة319.0للبنات الناصرية اعداديةاحيائيدريم حسين محمد رسل17465222042149018

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0للبنين المسائية المحلية االدارة اعداديةاحيائينايف كاظم جاسب منتظر17466222041306397

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةاحيائيحسين صبيح كاظم زينب17467222042410061

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة316.0للبنين  الشيوخ سوق اعداديةاحيائيناصر شايش علي غيث17468222041035194

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة316.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيعوده جثير صباح دعاء17469222042323091

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنين الصادقون ثانويةاحيائيابورهين يوسف عباس حسين17470222041059014

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0الخارجياتاحيائيحسين خضير قاسم ازل17471222042401006

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة315.0للبنين التميز اعداديةاحيائيلفته رزيج جواد مصطفى17472222041356224

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيجابر مهدي كاظم زهراء17473222042323165

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنين اليرموك اعداديةاحيائيجبار هاشم علي نواف17474222041004065

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة314.0للبنات زنوبيا ثانويةاحيائيعويد خضير وليد ساره17475222042108057

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة313.0للبنين األهلية األنوار ثانويةاحيائيعلي محمد حسن محمد حمزه17476222041065032

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة312.0الخارجياتاحيائيعلي صياح علي شهد17477222042401067

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة311.0للبنات الفاطميات ثانويةاحيائيعبيد جابر ستار ميالد17478222042126054

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة310.0للبنين الكندي اعداديةاحيائيوحيد سعد حيدر كرار17479222041011051

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة310.0للبنات الجنات ثانويةاحيائياالمير عبد شنان رحمن هللا تقى17480222042433011

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة309.0للبنات المسائية الخلود اعداديةاحيائيحسين نعيم سمير سالي17481222042323419

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة309.0للبنين المركزية االعداديةاحيائيحمزه علوان كاظم حسين17482222041003104

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة307.0للبنين االهلية المسائية العلوم ثانويةاحيائيشناوه خضير ابراهيم مقتدى17483222041333009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين التميز اعداديةتطبيقياسود حميد محمد مجتبى17484222051356062
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الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0الخارجياتتطبيقيسلمان ماهود عبد دالل17485222052401009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0المختلطة الصباح ثانويةتطبيقيبداي حنين صانت علي17486222051270014

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنين البصري الحسن اعداديةتطبيقينجم حمود طالل محمد17487162051036117

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين العسكرين االمامين اعداديةتطبيقياسمير راضي عليوي فالح17488222051254009

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنين الغدير ثانويةتطبيقيعبد محمد جاسب احمد17489222051050001

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0للبنات الوالية ثانويةتطبيقيمحيسن ريسان نسيم زينب17490222052190034

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنين النصر اعداديةتطبيقيمحمد حسين جبار حسين17491222051027008

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنين الخصيب ابي اعداديةتطبيقينصوري فارس حامد علي17492162051044034

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنين االهلية أبجد ثانويةتطبيقيجبر منخي فارس الدين سيف17493162051434004

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة353.0للبنين الحسين االمام اعداديةتطبيقيصالح سالم صالح علي17494162051021020

الناصرية/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةتطبيقيجاسم لفته جبار آيات17495162052380004

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنات النجاح صدى اعداديةادبيصالح محمد اياد رباب17496222022170021

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة356.0اللبنات النرجس ثانويةادبيجبار مجيد محمد تماره17497222022182006

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات االبتهال ثانويةادبيحمادي مجيد رياض مريم17498222022166051

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات تبارك ثانويةادبيداود خلف طالب حوراء17499222022184005

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات االبتهال ثانويةادبيبريسم جبر شمخي حوراء17500222022166015

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة351.0للبنات البينات ثانويةادبيجريح حمود راضي حوراء17501222022193016

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0اللبنات (ع) الصادق االمام ثانويةادبيصكر هاشم مسلم سراب17502222022188018

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة397.0للبنات الفجر مطلع اعداديةادبيقاسم الرحمن عبد شاكر زهراء17503161922217034

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنين المسائية الصادق االمام اعداديةادبيحبيب ظاهر هشام مهيمن17504162021353059

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنين  الخليل ابراهيم اعداديةادبيالحسن عبد شاتي مهر منتظر17505222021021019

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة338.0للبنات البتول ثانويةادبيكاظم جمعه حيدر الزهراء فاطمه17506282022056055

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات االهلية البتول ثانويةادبيجمعه يوسف ايوب دالل17507162022468001

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيعايد علي حسنين مصطفى17508162021371112

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0المختلطة الصناديد ثانويةادبيعبيد جعفر عودة حيدر17509162021310017

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةادبيشويلي جباري محمد علي17510222021307052

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنات النور اعداديةادبيعطار عوده كريم زهراء17511222022156031

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنات النور اعداديةادبيصالح شريف جاسم زينب17512222022156035

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0للبنات المرفأ ثانويةادبيمشرف عباس محمد دالل17513162022213014

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0للبنات المؤمنين ام اعداديةادبيثاجب هدهود صالح مريم17514222022107031

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0للبنين االهلية النجاح ثانويةادبيمهوس عودة الياس عباس17515222021087004
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المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة334.0للبنات حيفا اعداديةادبيعباس العزيز عبد الكريم عبد صفاء17516162022220056

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة389.0للبنات االمجاد ثانويةادبيحسن الساده عبد حامد زينب17517161922454015

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات المسائية مزاحم بنت اسيا ثانويةادبيكريم حزام صباح انوار17518162022380013

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات االريج اعداديةادبيغانم الرضا عبد نوري بنين17519162022238007

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات الهدى قبضة ثانويةادبيكندوح جابر اسباع صابرين17520222022136007

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات الرافدين هبة ثانويةادبيمطرود مالك فاضل زينب17521162022235031

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنين االهلية االمل شموع ثانويةادبيجادر مطر حازم علي17522162021425009

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنات البنين ام ثانويةادبيغفله عدنان خالد زينب17523162022270013

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0المختلطة المسائية الرفاعي اعداديةادبيجوده عبد حمود نور17524222021311090

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة332.0للبنات األهلية الحكمة ثانويةادبيكاظم جواد منعم زهراء17525222022143015

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين الجزائر اعداديةادبيجعاز كيلو راضي حيدر17526222021042015

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية االحرار اعداديةادبيمنصور علي عادل علي17527162021365043

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين المسائية المكاسب اعداديةادبيدرباش بدر صادق احمد17528162021371009

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة331.0للبنين السبطين اعداديةادبيمسعد ناهي ياسر مرتضى17529162021016069

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0الخارجياتادبيجايد ثامر حازم فاطمه17530162022401230

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة330.0للبنين الشهداء اعداديةادبيداود سلمان داود منتظر17531162021015054

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة329.0للبنين الكندي اعداديةادبيحسن يعقوب علي مصطفى17532222021011068

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة329.0للبنين المسائية مطر حمزه علي الشهيد ثانويةادبيماضي هادي صالح علي17533222021305042

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة328.0للبنات العربية الثورة اعداديةادبيغضب مكطوف علي رباب17534132022093031

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0الخارجياتاحيائيفضالة الزهرة عبد علي دنيا17535142042401048

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة358.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيحسين كاظم زبون ذكرى17536222042321063

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات الكبرى خديجة ثانويةاحيائيعطشان ساهي محمد مريم17537222042117060

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة352.0للبنات الحدباء اعداديةاحيائيمهدي صالح محسن حوراء17538222042162044

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة349.0للبنين المشروع اعداديةاحيائيجبر وادي حيدر حمزه17539232041010035

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة344.0للبنين الكبير المجر اعداديةاحيائيحسوني خريبط حسن مهتدي17540282041008111

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنات النيل اعداديةاحيائيعبد ساهي غسان زهراء17541222042169049

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة337.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيجبر عايد مصطفى زينب17542222042321226

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة335.0للبنات االهلية بيسان ثانويةاحيائيراضي جابر الحسين عبد ندى17543222042441027

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة333.0للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيعبيد عذاب جميل شذى17544222042204144

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة324.0للبنين االهلية المعارف ثانويةاحيائيمكطوف محمد باسم سجاد17545222041381011

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0للبنات النيل اعداديةاحيائيمخيلف حميد حسين فاطمة17546222042169074
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المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة320.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيراشد الحسين عبد جاسم دعاء17547222042321058

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة318.0للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيكايم عبد صابر جواهر17548222042204049

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة317.0للبنات رملة اعداديةاحيائي زياره جواد احمد زهراء17549222042115042

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة312.0للبنات الطيبات ثانويةاحيائيصالح فاضل احمد بسمله17550282042097009

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة312.0للبنين المسائية العال ثانويةاحيائيهللا عبد محمود فؤاد يوسف17551112041203211

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة311.0للبنات االهلية القلعة ثانويةاحيائيعباس سلمان مرتضى ضحى17552222042204151

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة309.0تركماني-  للبنين النموذجية المصلى ثانويةاحيائيواحد الخالق عبد يلماز الخالق عبد17553202041391009

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة306.0للبنات المسائية الشطرة ثانويةاحيائيجبر فالح محمد ازهار17554222042321007

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة306.0للبنات االهلية حيان ابن ثانويةاحيائيبدر شنين الحسين عبد نور17555222042410097

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة305.0للبنات رملة اعداديةاحيائيجبر علوان حسين سحر17556222042115067

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة304.0للبنات الكرامة اعداديةاحيائيحدود مظلوم الحسين عبد سجى17557222042151044

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة304.0للبنين الميثاق ثانويةاحيائيفرحان عبد جبار حيدر17558222041064007

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة364.0للبنات العمارة اعداديةتطبيقيسيد شغاتي عباس نبأ17559282052059082

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين التضحية اعدايةتطبيقيجابر سكر ناصر علي17560162051053083

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة359.0للبنين المسائية العراق اعداديةتطبيقيسلمان نوري ضياء جبار17561162051357062

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0المختلطة المسائية الضلوعية شهداء ثانويةتطبيقيعلي ابراهيم اسامه العزيز عبد17562182051351008

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة355.0للبنين المسائية الشطرة اعداديةتطبيقيبلكت عجيل سالم عباس17563222051307097

المواد ادارة تقنيات قسم/الشطرة/االداري التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة354.0للبنات الهبة اعداديةتطبيقيمنصور سوادي كاظم زهراء17564222052120007

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة343.0للبنات االصالح ثانويةادبيرهيف كاطع حسن فاطمه17565222022389011

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين السبطين اعداديةادبيحسج كاظم محمد مصطفى17566162021016075

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة341.0للبنين صنعاء إعداديةادبيابراهيم خليل جعفر امير17567142021025012

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة340.0للبنات سكر قلعة اعداديةادبيياسين ابراهيم خليل ايات17568222022171004

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة339.0للبنين االخاء اعداديةادبيمطر علي قاسم محمد17569222021037019

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات المعرفة اعداديةادبيحبيب شريف فضل جنه17570162022175009

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنين األعراف اعداديةادبيعباس العالي عبد جاسم علي17571162021077040

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة336.0للبنات اريدو ثانويهادبيكحامي مزهر طالب الهدى نور17572222022145028

التطبيقية الفنون تقنيات قسم/ الناصرية/فنون التقني المعهد/الجنوبية التقنية الجامعة357.0للبنات الخنساء اعداديةاحيائيمحمد جاسم ثامر ايات17573232042087025

567 من 567صفحة 


