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كلية الطب/جامعة بغداد686.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد علي عبد مهوس1141941007004

كلية الطب/جامعة بغداد685.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيقند صفاء حسن حسين2111942076150

كلية الطب/جامعة بغداد681.0اعدادية االمين للبنيناحيائييوسف احمد عبود كريم3101941018044

كلية الطب/جامعة بغداد681.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيكوثر رحيم مطلك فرمان4211942137121

كلية الطب/جامعة بغداد679.4ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين قاسم كريم كاظم5231941021040

كلية الطب/جامعة بغداد678.6زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيحسن احمد حسن فنجان6141941010022

كلية الطب/جامعة بغداد677.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيفاضل علي حسين هيلون7141941028085

كلية الطب/جامعة بغداد676.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزينب عبدالمنعم محمد هاشم8131942073041

كلية الطب/جامعة بغداد676.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرند سعيد جاسم محمد9131942070085

كلية الطب/جامعة بغداد675.8الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائيعلي حمزه سويدان اليذ10101941002056

كلية الطب/جامعة بغداد675.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعباس ابراهيم فزع نايف11121941022066

كلية الطب/جامعة بغداد675.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيزياد طارق كاظم هاشم12231941031059

كلية الطب/جامعة بغداد675.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيفهد احمد خلف احمد13201941048134

كلية الطب/جامعة بغداد674.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد سلطان قاسم بزيع14221941093101

كلية الطب/جامعة بغداد674.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد رشيش عويد15221941003222

كلية الطب/جامعة بغداد673.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد رياض حسن زياره16121941031169

كلية الطب/جامعة بغداد672.0ثانوية سومر للبناتاحيائيسدن طالب عبد الحسين خدام17141942072098

كلية الطب/جامعة بغداد671.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيحسين حيال ذياب داهش18221941046017

كلية الطب/جامعة بغداد669.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن نعيس19141941030065

كلية الطب/جامعة بغداد669.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمهدي قاسم محسن شغاتي20151941008055

كلية الطب/جامعة بغداد666.0ثانوية العمارة للبناتاحيائيبراء كريم عنيد جناني21281942059024

كلية الطب/جامعة بغداد664.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيياسين رياض عباس فاضل22141941021185

كلية الطب/جامعة بغداد664.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينرجس خلف عساكر صالح23141942140142

كلية الطب/جامعة بغداد663.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيبراء صهيب شاكر عبد الواحد24311941003008

كلية الطب/جامعة بغداد663.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين فؤاد هادي حسين25121942107044

كلية طب الكندي/جامعة بغداد680.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد رضا حمزة ميخان26141941182066

كلية طب االسنان/جامعة بغداد671.0ثانوية المأمون للبناتاحيائياسماء محمد محمود خلف27101942116007

كلية طب االسنان/جامعة بغداد670.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيماريا خالد ابراهيم مسلم28101942089036

كلية طب االسنان/جامعة بغداد668.3ثانوية المتميزيناحيائيمحمد موفق عباس صبري29131941016106

كلية طب االسنان/جامعة بغداد665.0ثانوية المتميزاتاحيائيسرى رائد كامل عبد الوهاب30141942094087

كلية طب االسنان/جامعة بغداد664.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم رمل31101942090067

كلية طب االسنان/جامعة بغداد663.4ثانوية ايالف للبناتاحيائيسرى حيدر رحيم حيدر32141942105033

كلية طب االسنان/جامعة بغداد663.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيبنين علي حسين عليوي33221942311016

كلية طب االسنان/جامعة بغداد663.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين حامد حسون فرج34141941016032

كلية طب االسنان/جامعة بغداد662.1زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيمشرق عبد الجبار حميد كاظم35141941010075
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كلية طب االسنان/جامعة بغداد662.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء خليل داخل فهد36121942231047

كلية طب االسنان/جامعة بغداد662.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائينور سعد عربي توهان37261942108128

كلية طب االسنان/جامعة بغداد662.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمريم شاكر عصفور جرو38261942250205

كلية طب االسنان/جامعة بغداد662.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينوال محمد فوزي عالوي39131942100120

كلية طب االسنان/جامعة بغداد661.3ثانوية المتميزيناحيائيالوان مسعود علي حسن عبد الحسين40131941016084

كلية طب االسنان/جامعة بغداد661.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرح رعد كاطع حسن41141942111195

كلية طب االسنان/جامعة بغداد661.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيتبارك شاكر محمود حسين42141942149010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد661.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيميس سعيد جواد كاظم43251942102036

كلية طب االسنان/جامعة بغداد661.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيساره زاهد سامي عبد الكريم44211942173039

كلية طب االسنان/جامعة بغداد660.1المنصور- ثانوية المتميزات احيائيموج احمد حسين سلمان45101942078140

كلية طب االسنان/جامعة بغداد660.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساجدين هديم محمد رحيمه46141942140085

كلية طب االسنان/جامعة بغداد660.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد حيدر عبد الرسول جعفر47121941030010

كلية طب االسنان/جامعة بغداد660.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد هادي عبد48141942086116

كلية طب االسنان/جامعة بغداد660.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور صباح كاظم داود49141942086247

كلية طب االسنان/جامعة بغداد660.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي جهاد رمضان50141941022027

كلية طب االسنان/جامعة بغداد660.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمؤمل موفق مشير جاسم51101941043074

كلية الصيدلة/جامعة بغداد671.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمرتضى محمد عاتي معارج52141941047157

كلية الصيدلة/جامعة بغداد669.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشيماء زحام جليل حسن53211942137094

كلية الصيدلة/جامعة بغداد669.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعمر طالب طارق خالد54131941252068

كلية الصيدلة/جامعة بغداد669.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيسالي زيد عبد المهدي عبد الغفار55131942130022

كلية الصيدلة/جامعة بغداد666.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي اسعد رزاق أيدام56141941027033

كلية الصيدلة/جامعة بغداد665.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرغد عامر عبد الرضا غني57251942086029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد665.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد راضي ضميد زمام58261941012112

كلية الصيدلة/جامعة بغداد665.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى نشأت صيهود حميد59141941017116

كلية الصيدلة/جامعة بغداد665.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيابراهيم رياض خليل ابراهيم60211941054002

كلية الصيدلة/جامعة بغداد664.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور اسماعيل محمد هويش61121942109096

كلية الصيدلة/جامعة بغداد664.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد غازي62151941071097

كلية الصيدلة/جامعة بغداد664.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرباب حسين محمد موسى جعفر63131942117092

كلية الصيدلة/جامعة بغداد664.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعباس شكري محمود حاتم64141941047075

كلية الصيدلة/جامعة بغداد662.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء توفيق حسن جياد65271942077014

كلية الصيدلة/جامعة بغداد662.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه طيف عمر شعبان66211942097096

كلية الصيدلة/جامعة بغداد662.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيلينا محمد صبار ابراهيم67141942149063

كلية الصيدلة/جامعة بغداد661.4ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي زهير سلمان68131941016029

كلية الصيدلة/جامعة بغداد661.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد عباس حسين علي69231941001113

كلية الصيدلة/جامعة بغداد661.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيعمر واثق مشرف كاظم70321941040017
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كلية الصيدلة/جامعة بغداد661.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهيفاء فاضل عكار جياد71141942093093

كلية الصيدلة/جامعة بغداد661.0ثانوية السياب للبناتاحيائيسما سعد طه احمد72101942077050

كلية الصيدلة/جامعة بغداد661.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبراء حاتم كامل عيدان73211942098020

كلية الصيدلة/جامعة بغداد661.0اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى غاندي حاتم محمد74211942110108

كلية الصيدلة/جامعة بغداد660.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيروان احمد علي حسين75221942185048

كلية الصيدلة/جامعة بغداد660.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيخديجه محمود ياسين سعود76141942067032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد581.0اعدادية االنوار االهلية للبنينتطبيقيحسين هدير كاظم كماز77241951074007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد577.0بيروت-ثانوية المتنبي العراقية االهلية في لبنانتطبيقيعبد المنعم غزوان عبد المنعم عبد العزيز78131951237003

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بغداد551.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقينوران مروان رشيد جابر79111952103037

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة بغداد597.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين عالوي راشد عالوي80281951006040

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد652.0اعدادية الوقار للبنيناحيائيكرار عبد الزهره عبد الحسين طالب81271941046085

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد649.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عوض محمد82131941018070

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد645.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد المعز عالء خضر محيسن83101941017058

قسم الطيران/كلية الهندسة/جامعة بغداد643.8الحارثية-ثانوية المتميزيناحيائيعبد المهيمن خميس محمد شهاب84101941028053

قسم المعلومات واالتصاالت/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد644.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيطيبه صالح مهدي حسين85101942103033

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد659.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيياسين صادق جعفر محمود86141941009078

قسم الطب الحياتي/الخوارزمي-كلية الهندسة/جامعة بغداد656.0ثانوية شط العرب العلمية للبناتاحيائيسبأ وليد خالد حسين87111942062049

كلية العلوم/جامعة بغداد644.0الخضراء-ثانوية المتميزيناحيائييوسف محمود عدنان محمد سعيد88101941002101

كلية العلوم/جامعة بغداد627.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير شاكر محمود حسين89121942107187

كلية العلوم/جامعة بغداد620.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينورس حامد رميض مطر90111942067149

كلية العلوم/جامعة بغداد616.0اعدادية جرير للبناتاحيائيغفران علي حسن عبود91121942089075

كلية العلوم/جامعة بغداد611.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمرتضى محمد زغير عليوي92141941019126

كلية العلوم/جامعة بغداد610.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمينا محمد مهدي داود93131942072050

كلية العلوم/جامعة بغداد609.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا مهند محمد سليمان94141941022056

كلية العلوم/جامعة بغداد605.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيآيه هشام محمد علوان95141942097002

كلية العلوم/جامعة بغداد604.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين سلمان جلوب حميد96141941017030

كلية العلوم/جامعة بغداد601.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية احيائيعلي اسعد هادي عبد97141941203089

كلية العلوم/جامعة بغداد597.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيهدى رزاق عبد هللا ابراهيم98111942085078

كلية العلوم/جامعة بغداد595.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطيبه جاسم مجدي هاني99101942115156

كلية العلوم/جامعة بغداد593.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريام باسل جلوب حسون100101942115085

كلية العلوم/جامعة بغداد591.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيعبد الحكيم عامر ربيع شيحان101191941009139

كلية العلوم/جامعة بغداد579.0ثانوية النضال للبناتاحيائيرغده طلحه عدنان محمد102101942102030

كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيطيبه محسن جبر راضي103131942111066

كلية العلوم/جامعة بغداد573.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيعمر نزال دفار فرحان104191941009223

كلية العلوم/جامعة بغداد558.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء محسن صليف عليوي105151942042049
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كلية العلوم/جامعة بغداد497.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى جاسم فالح عويد106141951016106

كلية العلوم/جامعة بغداد491.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعلي عالء كاظم جاسم107101951029023

كلية العلوم/جامعة بغداد490.0الخارجيونتطبيقياياد فرحان مختاض دعيم108281951400005

كلية العلوم/جامعة بغداد473.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقينمير نعمه مراد عناد109111951151052

كلية العلوم/جامعة بغداد472.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي عيسى جازول محمد110281951001092

كلية العلوم/جامعة بغداد470.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد هاشم محمد خضر111221951003067

كلية العلوم/جامعة بغداد467.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عقيل ناجي محمد112131951010044

كلية العلوم/جامعة بغداد467.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى مازن عبد المهدي محمد113141951022073

كلية العلوم/جامعة بغداد459.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيساره عقيل شمخي جبر114261952250034

كلية العلوم/جامعة بغداد457.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقياحمد مهند يعرب ضايف115121951032004

كلية العلوم/جامعة بغداد456.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيحمزه حسين علي فليح116181951005010

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيرقيه مهدي عبد الحسن سلمان117151952056014

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0اعدادية الكسائي للبنينتطبيقيمحمد حسين بازع عبد118261951037016

كلية العلوم/جامعة بغداد451.0الخارجيونتطبيقيعبدالرحمن حميد تركان شهاب119111951400018

كلية العلوم/جامعة بغداد446.0ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقيلينا طارق زيد فرحان120111852066031

كلية العلوم/جامعة بغداد435.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي سهم حسين محمد121141951201214

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة بغداد452.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمحمد هشام امير شلب122151951006036

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد576.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحسناء علي كاظم عذار123111942076032

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد572.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياسماء علي حليحل وادي124141942074006

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد465.0اعدادية حطين للبناتتطبيقينور صباح علي لفته125131952103027

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد458.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيغفران حكيم علوان عبد الحسين126141952149018

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد443.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيساره محمد ابراهيم جاسم127101952110035

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد439.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقياسراء وحيد كاظم حسين128141952145002

كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد434.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيبراء محمد اكشيش فهد129261952126004

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد437.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيكاظميه مطر محيسن عبد هللا130141952133035

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد426.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقيدعاء نجم عبد هللا سيد131151952058012

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد425.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيتبارك عالء حسين فتحي132141952140015

قسم الرياضيات/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد421.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيهاله طالب سعدون زاير عكيب133141952110043

كلية القانون/جامعة بغداد470.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيآيه عماد حبيب ابراهيم134111952109001

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد485.0ثانوية سومر للبناتادبيرقيه طارق موسى علوان135141922072031

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد472.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزينب علي ضمد عوده136261922111028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد454.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحمزة غانم حسين عليوي137141921009028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد452.0الخارجيونادبيبدر رياض احمد ناصر138101921400004

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد451.0ثانوية سومر للبناتادبيرسل عادل شرقي صباح139141922072028

كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد523.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمقتدى حسن زيادي حسين140151941005155
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كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد467.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى احمد راضي حريب141111951009079

كلية الطب البيطري/جامعة بغداد516.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيمنتظر رعد صادق حسين142121941032089

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد492.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيسفانه ناطق ياسين شرقي143111942112058

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد443.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه اياد سعدون عبد عون144111942082056

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد432.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية احيائيكرار سالم حسين سمرمد145141941203121

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد431.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي حسن علي عبد146101941022075

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد424.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيسجاد علي لفته هوير147111941206017

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد455.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد نبيل عبد الرضا جابر148161951063073

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد434.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيفهد مؤيد منصور علي149111951016087

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد430.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيشهب وليد شاكر عباس150101952136009

كلية علوم الهندسة الزراعية/جامعة بغداد423.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيسيف حسن سالم بهار151111851011030

كلية اللغات/جامعة بغداد548.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين سعد غني حسن152121921048027

كلية اللغات/جامعة بغداد543.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد احمد عبد سلمان153111922133026

كلية اللغات/جامعة بغداد538.0ثانوية الرائد للبنينادبييوسف صباح شنين عبود154101921001043

كلية اللغات/جامعة بغداد527.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء جابر علي حسين155121922093014

كلية اللغات/جامعة بغداد507.0اعدادية الفردوس للبناتادبيتبارك ابراهيم خليل جليل156131922118028

كلية اللغات/جامعة بغداد470.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيزين العابدين علي احمد جاسم157181921315005

كلية اللغات/جامعة بغداد469.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمهدي مناف حسين مراد158131921012115

كلية اللغات/جامعة بغداد458.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد سالم حميد طايس159131921004005

كلية اللغات/جامعة بغداد446.0ثانوية البالد للبنينادبيعبد هللا باسم حمزة عبد160121921008022

كلية اللغات/جامعة بغداد444.0اعدادية الرواد للبنينادبيضرغام مثنى عبد الكريم عيسى161211921077056

كلية اللغات/جامعة بغداد442.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتبارك نبيل كريم شمس الدين162141922099017

كلية اللغات/جامعة بغداد441.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور الغدير اياد حميد فرحان163141922115095

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه ميثم محمد كاظم164121922118056

كلية اللغات/جامعة بغداد439.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي قاسم عبد السادة فرحان165111921009062

كلية اللغات/جامعة بغداد436.0ثانوية الصمود للبناتادبيزينب عبد اللطيف علي صالح166141922101021

كلية اللغات/جامعة بغداد433.0اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد باسم حسن كاطع167151921013040

كلية اللغات/جامعة بغداد432.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى حسن عليوي خليف168141921029091

كلية اللغات/جامعة بغداد430.0الخارجياتادبياسراء رياض احمد عبدهللا169111922401002

كلية اللغات/جامعة بغداد429.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيسجاد نوري حمدان كاظم170111921017030

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتادبيحوراء موسى حسين سلمان171111922136031

كلية اللغات/جامعة بغداد422.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرغده عامر عبد الواحد ابراهيم172141922079040

كلية اللغات/جامعة بغداد420.0الثانوية المعينية للبنينادبيحمزة حسين علي كاظم173111921022013

كلية اللغات/جامعة بغداد513.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيبه سعد سبع خميس174141942079081

كلية اللغات/جامعة بغداد447.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيامير علي ظاهر جبار175241951002012
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد523.0اعدادية الشماسية للبنينادبيابو الحسن علي خضير عون176131921023001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد520.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد عامر ظاهر محيبس177141921037127

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد515.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيأيهم نصير حسين عطيه178111921053006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد514.0اعدادية جرير للبناتادبيهبه ماجد سامي حسن179121922089064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد497.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمصطفى ناجي علي هراط180111921053092

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد495.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب فيصل كاظم شجر181141922073061

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد489.0ثانوية الفردوس للبناتادبينسرين ناصر هارون شاكر182101922090036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد482.0اعدادية الرشد للبناتادبيقمر عماد حسين جواد183131922109046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد481.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينرجس جبار راهي حمدان184151922055085

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيكرار عوده عبد الساده نجم185141921210089

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد474.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيعبد هللا خليل سليمان فهد186191921348134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد473.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمهدي فالح صالح مهدي187151921007255

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد476.0اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف غفوري عبد الجبار محمد188131941006075

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد472.0اعدادية البتول للبناتاحيائيميسره احمد كزار محي189111942072119

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا سمير سهام جميل190101941026165

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد455.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائييسر باسل عبد الرضا إبراهيم191141942194190

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد453.0اعدادية االنفال للبناتاحيائينور مثنى احمد اسماعيل192101942101147

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد451.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الهادي حامد عبود193191941350012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد531.4ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعبد السالم عصام عبد الكريم مصطفى194131951018026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد460.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيسجاد محمد كريم سلمان195141951026017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد443.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد القهار مؤيد سلمان خليل196111951021046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد438.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقياحمد رائد حميد دهام197151951006002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية تطبيقيمحمد اسعد خضير عليوي198141951203063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد433.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد صالح حسن امين199101951020015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد431.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيكرار حيدر فرج جبر200151951020041

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد428.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيطه صادق صابر خضير201141951021039

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بغداد420.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيسيف اكرم حلو محمد202131951011019

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد512.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد سعد عبد عواد203101941041007

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد508.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسرى حميد علي عرموط204111942068051

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد500.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيمريم علي خريبط مطشر205131942092042

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد473.0ثانوية اليمن للبنينتطبيقيعبد الرحمن سلمان عبد احمد206101951016024

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد468.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيمصطفى قاسم عبيد عبيس207231951255100

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد448.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيياسر رحيم جبير ياسر208291951005096

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد447.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقياحمد حسن غانم مشكور209151951017002

ابن الهيثم/كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بغداد438.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيليث حمد راضي عبد هللا210141951003029
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كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد606.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين علي هالل موسى211131921012042

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد568.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعبد الحميد غازي عناد مطلك212191921283003

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد566.0اعدادية الماثر للبناتادبيحنين حميد مرعيد محمد213151922051023

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد538.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن أحمد أبراهيم محمود214101921014031

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد536.0اعدادية حديثة للبنينادبيعبد هللا ياسر ياس عبد القادر215191921019026

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد496.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم حسين علي فرحان216111922063030

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد494.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيعون طاهر مبارك حسين217221921308021

كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية/جامعة بغداد519.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيليث احمد فاضل كواد218101951011045

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد593.0ثانوية قرطبة للبناتادبينور الهدى كامل عبد الكاظم حسين219231922126060

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد568.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء مجيد جبر صبر220141922115019

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد551.0اعدادية بلقيس للبناتادبيندى جميل كريم شمخي221131922071089

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد545.0اعدادية المنهل للبناتادبيحوراء ادريس عبد االمير محسن222111922114008

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد529.0ثانوية قرطبة للبناتادبيخديجة حسين علي حمود223231922126016

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0ثانوية الشمائل للبناتادبيساره كريم حسان قصاب224141922109040

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد497.0اعدادية الشعب للبناتادبيضحى علي كاظم عبد السيد225131922098119

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد479.0ثانوية عشتار للبناتادبينبأ مشتاق حسين عالوي226111922086049

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد476.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياسراء طه عباس علي227111922077006

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد469.0ثانوية سومر للبناتادبيايه حسين عبد خلف228141922072009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد464.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء ناصر خدام ملك229111922088014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد457.0اعدادية المستقبل للبناتادبيزينب غسان مردان مهجر230111922101031

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرؤى حميد علي عرموط231111922068024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد447.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزينب قاسم حسن مهدي232111922111054

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد444.0ثانوية الميسرة للبناتادبيمارينا حسين سالم جدوع233111922139024

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد443.0ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء عدنان جابر محمد234211922104009

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد500.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيصفاء ابراهيم كريم كاظم235111942106047

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد471.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسين حمزة علي236141942224057

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد563.0ثانوية الرفاه للبناتتطبيقيزينب زياد خلف صفيح237271952080014

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد428.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقياستبرق محمد مسير حسن238141952100003

كلية التربية للبنات/جامعة بغداد424.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيتبارك قاسم علي حسن239211952156003

قسم رياض االطفال/كلية التربية للبنات/جامعة بغداد437.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيشهد احمد هادي مهدي240141922085012

كلية اآلداب/جامعة بغداد513.0اعدادية األوفياء للبنينادبيأمين شهيد صبر سعيد241191921078001

كلية اآلداب/جامعة بغداد504.0اعدادية النجاة للبناتادبيزينب فاضل حميد ثجيل242151922042051

كلية اآلداب/جامعة بغداد465.0اعدادية عدن للبناتادبيزهراء حسن حسين احمد243131922106030

كلية اآلداب/جامعة بغداد449.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء جاسم فرهود جبر244131922103035

كلية اآلداب/جامعة بغداد420.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمؤمل حسين مايع جالي245131921008124
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كلية اآلداب/جامعة بغداد433.0ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد العزيز أحمد خلف حسين246131951020013

كلية اآلداب/جامعة بغداد432.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقيهاجر مؤيد محمد احمد247141952194014

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد425.0اعدادية العزة للبناتادبيزينب احمد محسن وادي248121922118026

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد423.0اعدادية البصرة للبناتادبياستبرق كريم حسن بطي249111922109004

قسم علم النفس/كلية اآلداب/جامعة بغداد589.0الخارجيوناحيائيامير سالم هادي سعيد250121941400006

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد438.0اعدادية الكرامة للبناتادبيايات عبد االمير اصغر داغر251141922111007

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد436.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيايه عدنان خليف حمد252261922139003

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد445.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيماريه انور عبد عبد هللا253101942099021

كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد428.0الخارجيوناحيائيحفص علوان حسين علي254111941400010

كلية األعالم/جامعة بغداد476.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمرتضى جواد كاظم عباس255121921044087

كلية األعالم/جامعة بغداد471.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن حيدر حسن سوداني256141921049013

كلية األعالم/جامعة بغداد470.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمهدي رافد لطيف علوان257101921015081

كلية األعالم/جامعة بغداد469.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد حسين خضير عبيس258141921037120

كلية األعالم/جامعة بغداد468.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيكوثر محمد ولي رضا259141922099071

كلية األعالم/جامعة بغداد467.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايه علي محمد شلتاغ260131922071012

كلية األعالم/جامعة بغداد465.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائيةادبيعثمان غازي كريم محمد261191921348142

كلية األعالم/جامعة بغداد462.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد ذياب مكي حسون262141921003066

كلية األعالم/جامعة بغداد460.0اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد صبار عبد الحسين طنين263151921001056

كلية األعالم/جامعة بغداد449.0اعدادية اليقظة للبنينادبيفاضل دحام سالم خضير264141921028167

كلية األعالم/جامعة بغداد449.0الخارجياتادبيدعاء قاسم نوري موسى265251922401018

كلية األعالم/جامعة بغداد449.0اعدادية الفاضالت للبناتادبينبأ نزار حسين جواد266211922102037

كلية األعالم/جامعة بغداد483.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيسيف قاسم عباس شناوة267231951252034

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد455.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيعلي نوري خضير عباس268251941034024

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد427.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينور الهدى جبار قاسم بنيان269151942055118

كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد424.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايات سعد صبار نجم270131842101006

كلية الطب/الجامعة المستنصرية671.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيادريس يونس حسين علي271181941005012

كلية الطب/الجامعة المستنصرية669.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء غسان عبد الكريم حسان272101942116030

كلية الطب/الجامعة المستنصرية665.0اعدادية المنهل للبناتاحيائينبأ محمد موسى عبد االمير273111942114116

كلية الطب/الجامعة المستنصرية664.0ثانوية المتميزيناحيائيمروان مظفر مسلم جليل274131941016108

كلية الطب/الجامعة المستنصرية663.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد ليث جواد مصلح275101941026257

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية662.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرحمه سعد ناهي صالح276111942075021

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية660.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرسل هادي عوده لفته277141942111091

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية660.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيسارة نعيم عطشان علوان278111942121035

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعباس عبدالرحمن عبدهللا علي279261941044022

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية658.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيجنان احمد عطيه فنيان280141942140031
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كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية657.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحنين عمر ابراهيم جهاد281141942134039

كلية طب االسنان/الجامعة المستنصرية657.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيدعاء فلح حسن عبد282101942223014

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية671.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيرقيه كريم عبد الحسين علي283111942083023

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية666.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرسل جون عطية جميل284141942132024

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية666.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين عيسى عودة حمد285221941036078

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية665.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيحذيفة حميد عناد عبد286191941009083

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية664.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيفرح عطا عباس عبيد287111942085060

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية663.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره عبد الكريم سلمان حسن288141942080053

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية663.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبيد بدوي289111942082057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية663.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب حسن صبار جعفر290121942094140

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية662.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياشرف احمد جاسم محمد291241941003036

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية662.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيالياسمين سالم محمود محمد292111942105011

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية661.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء قاسم صباح عبد النبي293111942104026

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية661.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعباس حيدر وصي حسن294241941003132

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية660.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين علي هادي عبد295231941252042

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية659.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيرائد جمال خلف محمد296141941170017

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد الواحد علي عبد الواحد هادي297141941027032

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء عبد العزيز علي مرهج298211942178105

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية659.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفرح محمد موات بجاي299261942120196

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية659.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرؤى صالح ايوب يوسف300211942138045

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية659.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيريم امير نايف عبد الرضا301141942091006

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيآيه عادل حسن جواد302121942109002

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاتن قاسم محمد خليل303101942109073

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيمريم رائد زكي احمد304121942096041

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.0ثانوية سومر للبناتاحيائيبراء جاسم حمد بدن305141942072029

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.0ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيامير عباس صبار موزان306101941061007

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء محمد جبار عجيل307221942185062

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيضحى عبد الحسن زايد خليف308141942134099

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية658.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيشهد علي رهيف موسى309251942076032

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية657.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم سالم حميد محمد310131941020004

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية657.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمؤمن وليد غانم احمد311171941011243

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية656.3اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحيدر عبد الساده خليوي علي312111941058052

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية656.0ثانوبة ذو النورين المختلطةاحيائيسرمد كمر رحيم عبود313121941020057

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية656.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم حنون جاسم314141941179025

كلية الصيدلة/الجامعة المستنصرية656.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حميد جميل امين315211941004087
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قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيحسنين موسى عمران كاظم316251941031177

قسم الحاسوب/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية618.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرود محمد عيسى رحيم317111942065067

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية639.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين عناد318231941256076

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/الجامعة المستنصرية481.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيرسول كريم قاسم نعيمه319161951075023

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية627.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزينب عبدالقادر عباس احمد320131942073040

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية611.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعلي شاكر فياض خضير321231941181050

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية595.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسكينه حسن علي حسين322141942095049

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية590.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائياحمد هاشم هاني مجيد323131941004009

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيصبا محمد علي حرز324261942251021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية583.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيحنان عباس منعم محسن325141942073033

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية582.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيمنار محمد عجيل روكان326151942058083

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية568.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم علي كريم جواد327131941043011

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية568.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحاتم وليد زكي مظلوم328241941004012

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية567.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيعبير جبار جمعه ناصر329131942116029

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية552.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشفاء جاسم حافظ خلف330131942118177

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية551.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيآيه ليث رزاق كامل331141942220007

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب عبد الحسين جبار متعب332121942098055

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية548.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي شاكر جبار شلش333131941005045

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية483.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيالزهراء علي مظهر مهر334131952283004

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيشهد عادل كريم حسن335131952281021

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعلي سامي حميد جراد336111951156052

كلية العلوم/الجامعة المستنصرية438.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيمحمد حازم كريم فرج337151951002061

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية520.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرقيه مرتضى فياض عبد338141942134062

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية441.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيفرهاد ازاد ابراهيم كريم339201951002026

قسم الرياضيات/كلية العلوم/الجامعة المستنصرية436.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيقتيبه قيس فاضل علي340211951262015

كلية القانون/الجامعة المستنصرية550.0ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه رحيم جاسم زعير341121922099069

كلية القانون/الجامعة المستنصرية549.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء ناجي صريم ذبيح342141922075100

كلية القانون/الجامعة المستنصرية529.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه عبد الزهره محمد حيدر343141922134064

كلية القانون/الجامعة المستنصرية542.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى ليث رزاق كامل344141941012056

كلية العلوم السياسية/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية قرطبة للبناتادبيحنان فالح خضير فياض345231922126013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية505.0اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين نوح هادي عون346131921023025

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية504.0ثانوية سومر للبناتادبينرجس حسين عبد الرضا نعمه347141922072117

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية499.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى اياد ضياء عبد  الرزاق348131921030063

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيجعفر كامل عبد الواحد محسن349131921007010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية491.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيايوب محمد مجيد حميد350111921150014
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية486.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمؤمل عبد االمير سد خان موسى351121921047135

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية483.0اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر محمد كريم حسن352151921020046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية473.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين كاظم مزعل كوسج353141921028046

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي حسين علي فرحان354141921030050

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيانس شاكر محمود ضيدان355111921150012

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية465.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد اكرم محمد ابراهيم356151921006001

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية463.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد هللا وليد خالد محمد357131921031023

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمؤمل قاسم محيسن الزم358151941010081

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية468.1زيونة- ثانوية كلية بغداد احيائيعلي عمران حيدر علي ياور359141941010054

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية464.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيحوراء فالح عطية عبود360141942093013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء حيدر ناصر سلمان361131942086017

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الكاظم بستان362231951254013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسن مقداد دارخان ملك363151951017013

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيبشار محمد رشيد زرزور364101951015010

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة المستنصرية422.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيقاسم كاظم عوده جابر365151951007066

كلية التربية/الجامعة المستنصرية530.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب حسين غازي عبود366151922050049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية496.0اعدادية الكرامة للبناتادبياسيل طه حاتم حسن367141922111006

كلية التربية/الجامعة المستنصرية489.0اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء سمير صدام علي368151922042035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية482.0اعدادية االستقامة للبناتادبيمريم محمد شنشول طاهر369151922058079

كلية التربية/الجامعة المستنصرية471.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيمحمد خالد كعيبر خالد370111921181112

كلية التربية/الجامعة المستنصرية470.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن كريم واشي زناد371151921007035

كلية التربية/الجامعة المستنصرية468.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيساره كريم سابط شيحان372151922055056

كلية التربية/الجامعة المستنصرية465.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور مجيد حميد نعيمه373141922222069

كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمؤمل صالح عبود صالح374131921012089

كلية التربية/الجامعة المستنصرية460.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبييوسف رحيم شامخ عريان375141921050049

كلية التربية/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه سعد كريم وادي376121922127085

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينبأ جعفر حيدر عطا377141922104038

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الشعب للبناتادبيغدير ستار عبود زيدان378131922098129

كلية التربية/الجامعة المستنصرية454.0اعدادية الزكاة االدبية للبنينادبيليث سليم نجم عبد379111921181105

كلية التربية/الجامعة المستنصرية452.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبييونس ناجي علي هراط380111821053167

كلية التربية/الجامعة المستنصرية512.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد خالد حمد سماري381111941058004

كلية التربية/الجامعة المستنصرية506.0ثانوية فدك للبناتاحيائييسر عالء حميد ياسين382141942070131

كلية التربية/الجامعة المستنصرية494.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسن منخي جبار جدي383141941050005

كلية التربية/الجامعة المستنصرية481.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه عبد حسن كطوف384151942044161

كلية التربية/الجامعة المستنصرية472.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمرتضى حسين فليح عبد الحسن385221951070079
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كلية التربية/الجامعة المستنصرية464.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقينسرين جسام حميد حمادي386111952080018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية455.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيحسام عبد الستار شكر محمود387101951011018

كلية التربية/الجامعة المستنصرية448.0إعدادية النضال للبنينتطبيقيمنتظر اسعد جاسم داره388141951014023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيحوراء عبد الكاظم عبد  رماح389121952094023

كلية التربية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيليث عدنان كاظم خنجر390151951007074

كلية التربية/الجامعة المستنصرية438.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيشروق رافع قاسم حسن391131952079013

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعباس محمد عباس شوكت392131951030024

كلية التربية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيعبد هللا بريسم خمام مدور393261951155020

كلية التربية/الجامعة المستنصرية431.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيعباس اسعد جليل حميدي394241951012036

كلية التربية/الجامعة المستنصرية429.0الخارجيونتطبيقيسامي كريم محان دعبول395241951400019

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية576.0اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد رعد صالح منصور396151921020052

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية495.0اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه احمد خليل جليل397131922118124

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد خالد حمود مضحي398231921001063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية473.0ثانوية الرتاج للبناتادبيأيات مطشر صبر عواد399141922121001

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية457.0اعدادية االزدهار للبناتادبيرقيه جاسم محمد عبد400121922090018

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية456.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيجبار زهير عبد الستار الياس401151921006009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية446.0ثانوية المعالي للبناتادبيمريم خالد ساجر سعود402141922127063

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيفردوس غازي علي حسين403121922102093

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية444.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين محسن جاسم علي404151921005030

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية الشعب للبناتادبيآيه خالد مهدي ردام405131922098002

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية441.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينادبيحسين حيدر محمد كاظم406121921201011

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس احمد شنين عذاب407141921037148

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية434.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء لؤي ميثم أحمد408131922118076

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيسهى قصي هاشم محمد409121922172009

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ماجد مزهر مجيد410141921037204

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0الخارجياتادبيزينب علي صيوان حسن411121922401029

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0ثانوية الطف المختلطةادبيرسول محمد عبد محمد412211921242006

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية المصطفى للبنينادبيصادق حسن كاظم حمد413151821009083

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية النعيم للبناتادبيضحى كريم عباس داود414141922073078

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية422.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين وضاح حسن محي415141921019040

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية421.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعباس محسن حميد طاهر416141921024137

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية طه للبنينادبيحسين جاسم محمد سعدون417141921177038

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0إعدادية المروج للبنينادبياحمد داود سالم عبود418141921013003

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمؤمل سلمان محسن كاظم419131921045074

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية521.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحسين منعم بدر كاظم420111941020032

61 من 12صفحة 



2019/2018لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص  قسم الحاسبة االلكترونية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية466.0ثانوية البنوك األهلية للبناتتطبيقيرواء علي خلف صايغ421131952083005

كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيصديق نوفل يونس محمد ابراهيم422131951031022

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية429.0ثانوية سومر للبناتادبيسرور كريم كاظم ولي423141922072065

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية428.0ثانوية الرافدين للبناتادبيطيبه فاضل عباس صكبان424131922095024

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية427.0اعدادية يافا للبناتادبيرقيه عبد الرضا رويع عنبر425131922107048

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى حميد مجدي جابر426141921037290

قسم علم النفس/كلية اآلداب/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية البلديات للبنينادبيتقي كاظم راهي حمدان427141921037046

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية582.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعمر خليل ابراهيم غالب428121921036010

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية478.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرغدة عصام ناصر ديوان429121922134056

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية461.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياسماعيل داود مجول اسماعيل430111921053023

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية459.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيأيمن محمد راجي زغير431141921015005

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية448.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي جبار حسين طعيمة432141921208114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية445.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمقتدى محمد لعيبي الزم433151921018128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية442.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد علي سوادي حسن434121921005066

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية439.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار كاظم عاكف عيدان435141921003128

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية437.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد قاسم دريول جبر436151921009190

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمهدي كاظم هادي عيسى437151921007256

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الحكيم للبنينادبياحمد حسين شياع علي438111921032004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيابو بكر ستار محمد ضبع439111921053012

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيوسام احمد صالح حمادي440121921017054

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية426.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء معن علي عباس441111922112063

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية424.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسجاد سعد مجيد ابراهيم442141921048047

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن صباح فليح حمود443141921038039

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية420.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعباس فرج خلف زبين444131921024069

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية503.0اعدادية القلم االهلية للبناتاحيائياريج سعد صالح مهدي445181942275001

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية454.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيأزهار إبراهيم كاظم حسين446141942225002

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية450.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيامل عبد هللا جبر نمر447141942145014

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية440.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيريام عباس سوير يسر448131942092021

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفرح قيس رحمن عبد449211942121114

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية436.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير محمد علي قاسم سلمان450121942094197

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية435.0اعدادية حماة للبناتاحيائياستبرق ناظم صوال عبد الحمزة451111942084006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية432.0ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيسجاد ماجد زغير زاهي452231941171011

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية النصر للبناتاحيائيهدى احمد كاظم ناصر453121942112219

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيبركات جمال داود سلوم454101951024004

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيمصطفى محمود نايل ضبع455231951213007

61 من 13صفحة 



2019/2018لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص  قسم الحاسبة االلكترونية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيحسين فريح حسن خريبط456131951013006

كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية423.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمحمد غازي سعدون خضير457111951201080

قسم رياض االطفال/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيزينب حسين جاسم ابراهيم458111942144006

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية451.0اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد كاظم غالم حسن459121921005007

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية446.0اعدادية كوثا للبنينادبيمصطفى ضياء حاتم مدلول460231921051057

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية430.0اعدادية المشروع للبنينادبيمصطفى مالك حمود حسين461231921010099

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية427.0ثانوية الربيع للبناتادبياالء عبد هللا حمد ذياب462121922081001

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/الجامعة المستنصرية422.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيحسين طارق دحام حردان463121921017017

كلية العلوم السياحية/الجامعة المستنصرية423.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه صبار جبار زغير464131942098129

كلية الطب/جامعة البصرة678.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقراحيائيمؤتمن زكي يوسف جازع465161941124014

كلية الطب/جامعة البصرة676.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد الصمد احمد466161942165449

كلية الطب/جامعة البصرة668.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيساره باسم جاسب راضي467161942380081

كلية الطب/جامعة البصرة668.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى رائد طارق عباس468221941003225

كلية الطب/جامعة البصرة666.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينور علي نجيب رحمة469161942450074

كلية الطب/جامعة البصرة663.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرقية حيدر بهلول فهد470221942139063

كلية طب الزهراء/جامعة البصرة663.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمناف علي مهدي حسين471221941040159

كلية طب االسنان/جامعة البصرة667.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسنين عبد جري سالم472161941084025

كلية طب االسنان/جامعة البصرة660.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعباس اياد صاحب غضبان473161941084055

كلية طب االسنان/جامعة البصرة660.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان محمد خضير474161941076046

كلية طب االسنان/جامعة البصرة660.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى عالء يوسف نعمه475161941075297

كلية طب االسنان/جامعة البصرة660.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمنار منشد مائد بطي476161942152212

كلية الصيدلة/جامعة البصرة673.0ثانوية بقية هللا األهلية للبناتاحيائينورة عبد الحسين حميدي صالح477161942290098

كلية الصيدلة/جامعة البصرة672.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيحوراء جمعه مبارك عزيز478161942152062

كلية الصيدلة/جامعة البصرة669.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب احمد رزاق خنجر479161942152107

كلية الصيدلة/جامعة البصرة667.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقراحيائيحمدي شريف مسافر شريف480161941124003

كلية الصيدلة/جامعة البصرة665.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي صباح ضايف جابر481161941060076

كلية الصيدلة/جامعة البصرة660.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد صابر مزيعل482221942395013

كلية الصيدلة/جامعة البصرة659.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حبيب عبد الكريم مطلك483161942165340

كلية الصيدلة/جامعة البصرة657.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيسهير احمد شاكر حبيب484131942096016

كلية الصيدلة/جامعة البصرة656.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيتقى عبد الحسين كثير بهار485161942189006

كلية الصيدلة/جامعة البصرة656.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائينور رعد فالح حسن486221942104042

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة البصرة554.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم عبد العزيز عبد الحسن487161952215012

قسم الكيمياوية/كلية الهندسة/جامعة البصرة651.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينورا عبد االمير علي محمد488161942234091

كلية العلوم/جامعة البصرة634.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيحوراء سمير مجيد لفته489161942148008

كلية العلوم/جامعة البصرة603.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيحنان سامي خير هللا كامل490161942202038
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كلية العلوم/جامعة البصرة598.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد علي حسين491161942202147

كلية العلوم/جامعة البصرة593.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء هشام عبد الجليل مهلهل492161942247040

كلية العلوم/جامعة البصرة577.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيفاطمة عودة هاتو اخزام493161942194026

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه يحيى محيل ثجيل494161942152181

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيميسم عصام عبد العزيز عبد الرحمن495161942209071

كلية العلوم/جامعة البصرة554.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمهند مرتضى حسن طاهر496161941010035

كلية العلوم/جامعة البصرة539.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيكوثر قاسم جمال حزام497161942244048

كلية العلوم/جامعة البصرة529.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيفرح علي حسين راضي498161942190008

كلية العلوم/جامعة البصرة508.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور الدين رائد يوسف محمود499161942183113

كلية العلوم/جامعة البصرة538.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين محمد دينار منكاش500161951011018

كلية العلوم/جامعة البصرة496.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين عوفي عبد الزهره عوفي501161951084070

كلية العلوم/جامعة البصرة486.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي مرتضى ثامر صالح502161951002155

كلية العلوم/جامعة البصرة478.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسن حميد كاظم هاشم503161951013010

كلية العلوم/جامعة البصرة471.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي نوفل عبد الباقي شكور504161951108038

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمد عبد الكريم حمد حمود505161951001061

كلية العلوم/جامعة البصرة467.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي رحيم زغير عبود506161951357224

كلية العلوم/جامعة البصرة463.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي حسين عبد العالي عبد الواحد507161951309027

كلية العلوم/جامعة البصرة461.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد خضر عبد العباس مغامس508161951363009

كلية العلوم/جامعة البصرة457.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحيدر عبد غني ساجت509161951002072

كلية العلوم/جامعة البصرة456.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيكاظم رعد شدود خضير510161951034111

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة471.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياياد علي محسن خماط511281951151078

قسم الرياضيات/كلية العلوم/جامعة البصرة450.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمريم عبد الحليم عبد مرزوك512161952169058

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة504.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب خلف محمد عبد الحسن513271942066018

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة513.0اعدادية االريج للبناتتطبيقينور صباح نوري عبد الكريم514161952238048

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة البصرة501.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد غزوان فيصل طالب515161951140012

كلية القانون/جامعة البصرة532.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيضحى عالء عبد الكريم صحين516161922224042

كلية القانون/جامعة البصرة525.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمنتظر حسن جايد جابر517161921004067

كلية القانون/جامعة البصرة509.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيمكرم حازم هاشم سعد518161921123040

كلية القانون/جامعة البصرة509.0ثانوية المدينة للبنينادبيباقر عبد الجبار حاشوش نعمه519161921029005

كلية القانون/جامعة البصرة502.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي يوسف عويد عبد الكريم520161951085062

كلية الطب البيطري/جامعة البصرة460.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمصطفى ميثم راضي علي521161941062020

كلية الزراعة/جامعة البصرة425.0اعدادية رفح للبناتتطبيقينور عبد الحميد عبد االوهاب عبد الواحد522161952219043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة460.0اعدادية الهارثة للبنينادبيمحمد موسى كاطع لفته523161921022043

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة456.0اعدادية األصفياء للبنينادبيحسن كاظم خزعل سبهان524161921099007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة449.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينور الهدى صباح كاظم مجبل525161922203027
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كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمنتظر عبد الكريم عبد الجليل عبد الحسين526161921020141

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة446.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيسيف اسعد فرحان فهد527161921352048

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة442.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيشمس حسين محمد فاضل528161922190006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة437.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينادبيمحمد سالم جواد كاظم529161921414009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة432.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيطاهر محسن صالح محسن530161921050022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة427.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبينجيب ميثاق علي نجم531161921062124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة420.0ثانوية االمجاد للبناتادبيحنان غازي جميل عبد هللا532161922454007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير جاسم533161942192058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه يحيى يعقوب فاضل534161942227038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة444.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء رائد حسن هادي535161942226026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة433.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيفاطمة صالح مطشر حميد536161942174037

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة470.0ثانوية العمارة للبناتتطبيقيزهراء علي كامل فليح537281952059022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة468.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسين مؤيد راضي داغر538161951108021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة458.0االهلية للبنات (ع)ثانوية فاطمه الزهراء تطبيقيفاطمة سالم عبد الخالق عبد السيد539161952198021

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة448.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمعين صباح حسين مطلك540161951053138

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة445.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين زهير كامل جودة541161951011015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة441.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقييحيى موسى رباط مطلك542161951036124

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة440.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمنتظر هاني لعيبط شرهان543281951011157

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة435.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقييوسف جابر عبد المحسن زباري544161951016134

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة430.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس صادق لطيف محسن545161951006059

القرنة/كلية االدارة واالقتصاد/جامعة البصرة450.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحيدر محسن سكر علي546161921136016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة505.0اعدادية القرنة للبنينادبيعلي قحطان هاشم حرج547161921027023

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة451.0ثانوية الجاحظ للبنينادبياركان فالح عبد الرضا جادر548161921303003

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة436.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمحمد قاسم عبدالكاظم صغير549161941062018

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة432.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه جبار عزيز مهلهل550161942383114

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة487.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزهراء واثق علي مهدي551161952332016

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة479.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقينور الهدى ثنوان عبد الحسين كهيمي552161952302009

القرنة/كلية التربية/جامعة البصرة464.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيسجاد جهاد جعفر وهام553221951046020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة454.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيتبارك ماجد حميد جاسم554161942164010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة448.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيأيمن حيدر عودة مكي555161941045004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة531.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمرتضى سباهي محيبس علوان556221851035121

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة501.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيجعفر يوسف رياض جعفر557161951064004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة479.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيامنة محمد ادم عيسى558161952176007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة474.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيحيدر مسلم كريم جبر559161951053053

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة البصرة460.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيرنين عالء جواد محمد560161952240023
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة475.0ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيعباس هاشم حسن سلطان561161941356004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة البصرة495.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمنتظر حلو جابر مشكل562161951002238

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة427.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتادبيزينب ماجد محسن جواد563231922140012

كلية التربية للبنات/جامعة البصرة434.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين564161942240075

كلية اآلداب/جامعة البصرة430.0اعدادية غزة للبناتادبيمفاز حازم رشيد عجيمي565161922208040

كلية اآلداب/جامعة البصرة420.0اعدادية الجمهورية للبنينادبياحمد عبد الحسين خلف جابر566161921011004

كلية اآلداب/جامعة البصرة455.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات عماد حسين علي567161942230005

كلية اآلداب/جامعة البصرة453.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياسراء سعيد حبيب عيسى568161942170002

كلية اآلداب/جامعة البصرة447.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الجبار خضير569161941358002

كلية اآلداب/جامعة البصرة503.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيبدريه هاشم حسن محمد570161952283004

كلية اآلداب/جامعة البصرة492.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى عدنان علي فيصل571161951001128

كلية اآلداب/جامعة البصرة474.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيسراج باسم علي خريبط572161951043050

كلية علوم البحار/جامعة البصرة467.0االهلية للبنين(ع)اعدادية علوم االمام الباقرتطبيقينور الدين حامد عبيد عوكي573161951124028

كلية علوم البحار/جامعة البصرة452.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن ريحان علوان574161851068016

كلية طب الموصل/جامعة الموصل671.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا مرضي محمد خلف575311941065056

كلية طب الموصل/جامعة الموصل666.0للنازحين- اعدادية نوروز للبنين احيائيكرم وابل عبد العزيز مصطفى576331941001097

كلية طب الموصل/جامعة الموصل664.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحيدر ابراهيم محمد علي محمود577171941011090

كلية طب االسنان/جامعة الموصل669.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية وليد حسن علي578171942294061

كلية طب االسنان/جامعة الموصل667.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيحمزه تركي محمد خلف579311941065031

كلية طب االسنان/جامعة الموصل664.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغفران حسين قاسم حامد580171942274110

كلية طب االسنان/جامعة الموصل662.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي فاضل حسن احمد581171941027080

كلية طب االسنان/جامعة الموصل662.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر احمد حمودي582171941011144

كلية طب االسنان/جامعة الموصل662.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم احمد خضر583171941007117

كلية طب االسنان/جامعة الموصل661.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي طالب علي حسين584171941008224

كلية طب االسنان/جامعة الموصل661.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرفل طالل حازم محمد585171942285083

كلية طب االسنان/جامعة الموصل660.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعمر عماد محمد عبد586171941080109

كلية طب االسنان/جامعة الموصل659.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيسما ماجد خليل نجم587171942233085

كلية طب االسنان/جامعة الموصل659.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيابراهيم غزوان حازم سعيد588171941023003

كلية طب االسنان/جامعة الموصل658.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيسهم مهند نوري ابلحد589311941101006

كلية طب االسنان/جامعة الموصل657.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد دحام بكر احمد590171942289110

كلية طب االسنان/جامعة الموصل657.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد حازم سالم عبو591171941017232

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.3ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيمروه فواز محمد علي عبد القادر592171942262090

كلية الصيدلة/جامعة الموصل671.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمحمد بشار محمد رشيد سليمان593171941013050

كلية الصيدلة/جامعة الموصل669.0ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيناحيائياحمد وليد محمد الياس594171941188005

كلية الصيدلة/جامعة الموصل667.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد راسم جار هللا فارس595171941228005
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كلية الصيدلة/جامعة الموصل665.0اعدادية سومر للبناتاحيائيزينب محسن علي حسين596171942314056

كلية الصيدلة/جامعة الموصل665.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيسرى محمد احمد سعيد597171942329043

كلية الصيدلة/جامعة الموصل664.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسعد سالم سعد هللا سلطان598171941017109

كلية الصيدلة/جامعة الموصل664.0النصر النموذجية للبنيناحيائييونس مشعل غربي جاسم599311941024160

كلية الصيدلة/جامعة الموصل663.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم جمال شكري بسيم600171942321074

كلية الصيدلة/جامعة الموصل663.0ثانوية تطوان المسائية للبناتاحيائيمروه محمد غازي سعد هللا601171942357110

كلية الصيدلة/جامعة الموصل663.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا علي شعيب عيسى602171941011168

كلية الصيدلة/جامعة الموصل662.1ثانوية المتميزات االولىاحيائينور رعد عبد هللا محمد603171942233137

كلية الصيدلة/جامعة الموصل660.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد رياض طاهر عبدهللا604171941023187

كلية الصيدلة/جامعة الموصل660.0أعدادية االمين للبنيناحيائيزيد زهير حسين علي605171941019036

كلية الصيدلة/جامعة الموصل659.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسارة عباس فاضل علي606171942289092

كلية الصيدلة/جامعة الموصل659.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائييوسف خالد محمد علي607171941026279

كلية الصيدلة/جامعة الموصل659.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيزكريا كنعان محمد خضر608171941026073

كلية الصيدلة/جامعة الموصل659.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيخالد وليد دهام مصرب609171941026062

كلية الصيدلة/جامعة الموصل658.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياهلة شكر محمود يونس610171942288054

كلية الصيدلة/جامعة الموصل658.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيه عماد الدين خيري حميد611171942288018

كلية الصيدلة/جامعة الموصل657.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيتسنيم نزار عزيز احمد612171942330036

كلية الصيدلة/جامعة الموصل657.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي حسين محمد علي ابراهيم613171941007151

كلية الصيدلة/جامعة الموصل657.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهاله علي فاضل قاسم614171942268139

كلية الصيدلة/جامعة الموصل656.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيحامد علي حسين عبوش615171941007054

كلية الصيدلة/جامعة الموصل656.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفرح ربيع احمد حسن616171942289145

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة الموصل559.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياحمد ثائر جمعة جبير617191951002001

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الموصل502.0ثانوية البصرة االهلية للبنينتطبيقيحسين عصمت محمد زين العابدين618161951132002

قسم المكامن النفطية/كلية هندسة النفط والتعدين/جامعة الموصل600.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد محمود يونس ابراهيم619171951005106

كلية العلوم/جامعة الموصل615.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرحمه حسين علي طيب620171942244023

كلية العلوم/جامعة الموصل611.0ثانوية زمار للبناتاحيائيايمان عمر مصطفى حسن621171942259015

كلية العلوم/جامعة الموصل604.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيسارة سعد جاسم محمد622171942292042

كلية العلوم/جامعة الموصل599.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد مصدق عبد العزيز محمد623171942294195

كلية العلوم/جامعة الموصل598.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشمس ماهر عبد العزيز زيدان624171942231265

كلية العلوم/جامعة الموصل593.0اعدادية زينب للبناتاحيائيايالف محمد حامد علي625171942285033

كلية العلوم/جامعة الموصل586.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيوجدان حسون شعبوط حرج626171942325022

كلية العلوم/جامعة الموصل578.0اعدادية الزهور للبناتاحيائياسماء عبد المعين سليمان صالح627171942290023

كلية العلوم/جامعة الموصل568.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحسن احمد امين كرموش628171941018055

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل464.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعيسى غائب مصطفى امين629251941046022

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل449.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائييوسف عباس علي رمح630111941054036
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كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الموصل509.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيرضوان فارس عبد القادر شيت631171951012045

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل443.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي اياد علي حسين632171951017157

كلية علوم البيئة وتقاناتها/جامعة الموصل437.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيوسام عبد الجليل معروف علي633171951104049

كلية الحقوق/جامعة الموصل450.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي محمد فوزي حسين634171921024053

كلية الحقوق/جامعة الموصل448.0اعدادية الراية للبنينادبيحامد حميد نهير عرنوس635171921025051

كلية الحقوق/جامعة الموصل446.0اعدادية الصديق للبنينادبيمؤمن مهند ذنون يونس636171921028067

كلية الحقوق/جامعة الموصل436.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبياحمد محمد حسين عبد637171921360005

كلية الحقوق/جامعة الموصل434.0اعدادية النيل للبنينادبيحسين فارس عادل يونس638171921027029

كلية الحقوق/جامعة الموصل424.0اعدادية سارية للبنينادبيثامر عبد فتحي احمد639171921018026

كلية الحقوق/جامعة الموصل466.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوسام سعد هللا احمد نزال640171941008400

كلية الحقوق/جامعة الموصل464.0ثانوية نينوى الثانية للبناتاحيائيديمه فارس كنعان نايف641331942038007

كلية الحقوق/جامعة الموصل466.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمروان ناظم محمود خضر642171951351132

كلية الحقوق/جامعة الموصل444.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقييحيى محمد زكي داؤد643171951012173

كلية التمريض/جامعة الموصل644.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعايد عبد هللا محمد ساجت644171941084040

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل477.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيعبد السالم حسن عبد محمد645171941166016

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل465.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيريم احمد ابراهيم محمد646171942290126

كلية الطب البيطري/جامعة الموصل451.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياسراء سعد ابراهيم وحيد647171942231009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل434.0اعدادية االمجاد للبنينادبيواثق عبد هللا إبراهيم زرزور648171921026175

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل452.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائييسرى غازي حسين وهب649321942066046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل439.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف محمد ذياب علي650171941021027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل426.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسارة نشوان اسماعيل خليل651171942289093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل451.0ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيعبدالصمد احمد محمود محمد652171951034004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل446.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد اياد طاهر عزيز653171951223003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل443.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيعبيدة ناطق زكي داؤد654171951016062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الموصل423.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقييوسف عبد المحب عبد القادر محمد علي655171951143141

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل550.0اعدادية المربد للبناتاحيائيشيالن خالص محمد محمد656171942291100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل530.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرفيده مصلح نجم عبد هللا657171942290120

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل492.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد بشار عبد الغني فتحي658171951012008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل459.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرزاق نوري ابراهيم659171951015005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل448.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد ياسين محمد خضر660171951143014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل439.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيرياض هادي قاسم محمد661171951080026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيابراهيم احمد قاسم احمد662171951015001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0ثانوية تلول ناصر للبناتتطبيقينورة محمود جارو عمر663171952263002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل430.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيطيبه عصمت يوسف يونس664171952289047

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل428.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيخالد جمال موسى حيدر665171851028047
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل426.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا لقمان عيسى صالح666171951009079

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل425.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين بدر صابر ابراهيم667221951042019

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة الموصل424.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيأحمد نجم صالح نجم668171951007002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل462.0اعدادية سارية للبنينادبيعبيدة اكرم محمد ابراهيم669171921018075

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبينبأ الياس احمد جمعة670171922293037

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل426.0اعدادية عين سفني للبناتادبيغفران جالل عبد هللا محمد671171922258020

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0اعدادية الكفاح للبناتادبيشهد بشار حازم محمد672171922283046

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل446.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائينور هاشم احمد مجيد673171942272038

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل440.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيدالل عبد العزيز جبر خضر674171942316025

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل434.0ثانوية زمار للبناتاحيائيدالل صالح صالح ابراهيم675171942259029

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل431.0ثانوية زمار للبناتاحيائييسرى وهب احمد رجب676171942259087

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل430.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسارة وليد محمود جاسم677171942281082

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل428.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عبد المجيد عصمان اسماعيل678171942230116

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل424.0ثانوية نينوى المسائية للبناتاحيائيبفرين فوزي امجد كاظم679331942080003

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيزينب جاسم حسن صالح680171942364011

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل427.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيتبارك محمد مجيد محمد681171952290017

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل423.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيحنين فارس هاشم ابراهيم682171952264009

كلية التربية للبنات/جامعة الموصل422.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيسرى نايف محمد احمد683171952274023

كلية اآلداب/جامعة الموصل434.0اعدادية الصديق للبنينادبيمحمود ناثر محمد خليل684171921028082

كلية اآلداب/جامعة الموصل432.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيتونس عبد هللا علي محمد685171922113003

كلية اآلداب/جامعة الموصل420.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد نشوان عبد الرزاق علي686171921017087

كلية اآلداب/جامعة الموصل460.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيحسام حسين صالح مصطفى687171951023050

كلية اآلداب/جامعة الموصل451.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقينبأ وائل حسن يوسف688331952040052

كلية اآلداب/جامعة الموصل445.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيخليل رعد عبد المحسن داؤد689171951005028

قسم المكتبات والمعلومات/كلية اآلداب/جامعة الموصل435.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيشادان ماجد حسن الياس690171942245063

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل498.0اعدادية سومر للبناتادبيكرم مؤمن احمد محمد علي691171922314056

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل496.0ثانوية دار العلوم للبناتادبيلبنى رياض نوري سرحان692171922234022

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل469.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيكرم احمد علي رجب693171921016068

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0اعدادية النيل للبنينادبيعباس سعد محمد اسماعيل694171921027048

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل491.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمروان سالم محمد عاصي695171941350215

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل470.0ثانوية قز فخرة للبنيناحيائياسراء احمد محمد عبد هللا696171942175001

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل452.0ثانوية برزاني المسائية المختلطةاحيائينادية صفوان عارف جاسم697311942070028

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل451.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيهاجر فارس حميد خميس698171942301133

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل445.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيوسن صدام احمد سعدي699171942096013

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل439.0اعدادية المربد للبناتاحيائيشهد عمر عبد االله عمر700171942291099
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كلية التربية األساسية/جامعة الموصل482.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعمار رمضان مراد عنيز701171951005080

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل459.0ايسر- الخارجيون تطبيقيمنهل احمد خلف ناصر702171951402036

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل426.0اعدادية البيداء للبناتتطبيقيزهراء عبد الحميد حسين قدو703201952139025

كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقييوسف علي يونس احمد704171951011215

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل423.0اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد ابراهيم عنتر خضر705171921143003

قسم معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة الموصل422.0اعدادية الشهاب للبنينادبيسيف عدي مرعي حسن706171921143034

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية475.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد ثابت سلوم707111951004106

قسم االلكترونيك/الهندسة الكهربائية/الجامعة التكنولوجية463.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمعتز طعمة عبد محمد708141951015041

قسم الميكاترونكس/هندسة السيطرة والنظم/الجامعة التكنولوجية483.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمراد مصعب عادل احمد709131951029048

قسم الطائرات/الهندسة الميكانيكية/الجامعة التكنولوجية650.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيطيبه احمد عبد الكريم عبد الرسول710141942112049

قسم تكرير النفط والغاز/الهندسة الكيميائية/الجامعة التكنولوجية605.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقياحمد ناصر محمد سليمان711191951020012

قسم الليزر/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/الجامعة التكنولوجية583.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيساره عبد القادر كريم حميدي712151952042018

قسم التعدين واستخالص المعادن/هندسة االنتاج والمعادن/الجامعة التكنولوجية533.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياية ميثم حميد حسين713101942115016

كلية الطب/جامعة الكوفة683.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد هاشم شريف714251942096170

كلية الطب/جامعة الكوفة683.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمحمد نعمه عزيز كاظم715251941152050

كلية الطب/جامعة الكوفة673.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عباس حسن716251941034037

كلية الطب/جامعة الكوفة672.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء وثيق حسين خزن717241942220245

كلية الطب/جامعة الكوفة665.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نعمه حسين حسون718251941044189

كلية الطب/جامعة الكوفة663.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيبنين علي عبد االمير عبد العباس719251942061007

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة672.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر يوسف علي سلمان720251941044409

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة662.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيتبارك عايد جابر حمزه721251942084190

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة661.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيفاطمه عقيل غازي كرنفل722251942062664

كلية طب االسنان/جامعة الكوفة659.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب امين كاظم بعيوي723241942080083

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة671.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمهند محمد عبد االمير عبد علي724251941031862

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة664.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيطيبه رياض عبد الحسن حمزه725251942059434

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة662.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيُعال عبد االمير محيسن حميدي726251942059452

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة660.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيرقيه منصور حميد هادي727251942084351

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيابرار عدنان سريح ذويب728251942062035

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائينور الهدى مهند حسين علي729251942062817

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة659.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغفران ثائر حسن داخل730251942096277

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة658.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيميس خالد راهي عباس731241942168107

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة658.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعذراء عادل عبودي اوبان732251942096259

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة658.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين محمد عبد تومايه733251942086019

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة656.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد كريم عبد هللا حسن734251942062545

كلية الصيدلة/جامعة الكوفة655.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيايات أيهاب ماجد خضير735141942097008
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قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة الكوفة476.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى اسعد صالح نصيف736251951044150

كلية العلوم/جامعة الكوفة560.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات عبد هللا علي سهر737271942058022

كلية العلوم/جامعة الكوفة540.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينبا كاظم حسوني غصبان738241942220481

كلية العلوم/جامعة الكوفة539.0الخارجيوناحيائيجبار ستار جبار عباس739131941400005

كلية العلوم/جامعة الكوفة532.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى محمد جفات منصور740251941008207

كلية العلوم/جامعة الكوفة527.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمزاحم سعيد كاظم عبود741241941016118

كلية العلوم/جامعة الكوفة524.0اعدادية االمير للبناتاحيائيغفران عامر كامل هاشم742251942083052

كلية العلوم/جامعة الكوفة504.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيتماره باسم علي عبيد743251942068016

كلية العلوم/جامعة الكوفة480.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيغدير علي حنتوش عباس744251952059161

كلية العلوم/جامعة الكوفة468.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر حيدر هادي يوسف745251951008182

كلية العلوم/جامعة الكوفة465.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل راضي كريم خماط746281951151560

كلية العلوم/جامعة الكوفة444.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقييسر احسان علي وفي747251952096044

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة486.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم شريده748251941205086

كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة الكوفة482.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيعباس حيدر عبد الواحد شنين749251941050033

كلية القانون/جامعة الكوفة451.0اعدادية هل اتى للبنينادبيعلي جالل علي حسين750251921203014

كلية القانون/جامعة الكوفة429.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين كريم مجدي علي751251821116013

كلية القانون/جامعة الكوفة428.0اعدادية القادسية للبنينادبيحيدر خالد محمد حسون752251921211021

كلية القانون/جامعة الكوفة426.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيغدير عبد االمير عبد مسلم صادق753251921157041

كلية القانون/جامعة الكوفة478.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمرتضى يوسف حسن جاسم754251951009111

كلية العلوم السياسية/جامعة الكوفة435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير صالح محيل755251951044137

كلية التمريض/جامعة الكوفة654.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبدالحسين حامد هادي756241941076061

كلية اللغات/جامعة الكوفة468.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد عبد الرحمن محمد غلوم757251921008017

كلية اللغات/جامعة الكوفة439.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيامير محمد محسن عبد الحسين758251921044002

كلية اللغات/جامعة الكوفة425.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي احمد حنتوش حمزه759231921054019

كلية اللغات/جامعة الكوفة424.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبيمرتضى عادل عبد اللطيف دوخي760221921025008

كلية اللغات/جامعة الكوفة465.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيمؤمل علي كريم بعيوي761241951015067

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة439.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس دفاع علوان محمد762251921025052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة425.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعالء قاسم عباس ابراهيم763251821024331

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة459.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيوليد علي هادي حسن764251941157076

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة454.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائياديان علي عبد الحسين حبيب765251942104004

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة435.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرشيد يونس جبار برهان766251941207034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة426.0الخارجياتاحيائيزينب عبدالرزاق كامل ناجي767251942401034

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة427.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيهدى محمد فاضل طاهر768251952056044

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الكوفة426.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيزهراء عباس صاحب عبد الحسين769251952111028

كلية التربية/جامعة الكوفة568.0ثانوية تبارك المختلطةادبيحوراء جميل عزيز عبد الزهرة770251922115009
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كلية التربية/جامعة الكوفة563.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغدير كاظم عبيد كاظم771251922086155

كلية التربية/جامعة الكوفة561.0اعدادية االمير للبناتادبيرغد طاهر كريم عوض772251922083017

كلية التربية/جامعة الكوفة539.0اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه احمد خضير جبار773251922064063

كلية التربية/جامعة الكوفة531.0ثانوية االزهر المختلطةادبيعباس عبد األمير جاسم عاشور774241921162006

كلية التربية/جامعة الكوفة529.0ثانوية االسراء للبناتادبيصابرين جاسم محمد صخيل775251922088019

كلية التربية/جامعة الكوفة588.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمحمد حاكم موسى اشيرم776251951116035

كلية التربية/جامعة الكوفة473.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمانع عبد الرحيم مانع شاتي777251951011031

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة520.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيبدور حامد عبد الوهاب هندي778251922085006

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة513.0اعدادية الصباح للبناتادبيحوراء حسين صالح خرس779251922064023

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة461.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحنين مؤيد سرحان علوان780251922089017

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة421.0ثانوية اليرموك للبنينادبيوفاء جاسم محمد صالح781241922023009

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة481.0الخارجياتاحيائيفاطمه سعدي طالب محمد782251942401050

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة476.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير احمد فيصل علي783251942170304

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة471.0اعدادية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس جابر مدلول مخور784251942096398

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة463.0ثانوية السيدة رمله للبناتاحيائيزينب سعيد عبيس مانع785231942152010

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة460.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائياالء راجح علي محمد786251942053005

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة453.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيمريم فالح حسون ناجي787251942084822

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة446.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد علي صالح788251942082020

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيابتسام رحيم حسين عبد الحسن789251942055004

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة445.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهديل فارس حمزه عطيه790241942220544

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة441.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات احيائيزهراء علي عباس عبد791251942084425

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة497.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيفاطمه عباس عبد الحسن بريسم792251952170105

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة474.0اعدادية زيد بن علي المختلطةتطبيقيبدور سلمان وحيد غانم793251952113001

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة439.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيكوثر فاضل عباس مهدي794251952084117

كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة420.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد تسجيل عبد795241952077011

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيحسن عبد الكريم صالح صاحب796251921152007

كلية اآلداب/جامعة الكوفة492.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنار جواد شاكر عصواد797251942100364

كلية اآلداب/جامعة الكوفة426.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقييوسف ضياء ناصر فالح798161951041061

كلية اآلداب/جامعة الكوفة421.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيحسين جميل هادي حسين799251951012032

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة431.0اعدادية القادسية للبنينادبيعباس صدام احميد عويز800251921211031

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة437.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيكوثر جميل تركي حسين801231942139045

كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة425.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقياحمد نعيم لبه حسين802251951209002

قسم رياض االطفال/كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة435.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسبأ غياث جوده عبد علي803251942110023

كلية التخطيط العمراني/جامعة الكوفة445.0ثانوية االمام علي للبنينتطبيقيصالح فياض ابراهيم عبيد804181951013013

كلية الطب/جامعة تكريت667.0ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيوسن هادي عبيس علوان805261942138013
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كلية الطب/جامعة تكريت666.0ثانوية السالم للبنيناحيائيرفح عبدهللا خضير عباس806181942044001

كلية الطب/جامعة تكريت665.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعائشه حازم صباح حاتم807181942044004

كلية طب االسنان/جامعة تكريت658.0اعدادية بلد للبناتاحيائيتبارك اباذر محسن سعيد808181942176039

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيلمى محمد فاضل عبد الكريم809211942145125

كلية الصيدلة/جامعة تكريت671.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء علي عبد هللا درويش810211942090083

كلية الصيدلة/جامعة تكريت670.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسمية نشوان عبد هللا بكر811171942294182

كلية الصيدلة/جامعة تكريت665.0ثانوية الفياض للبنيناحيائياحمد علي حسين علي812181941145002

كلية الصيدلة/جامعة تكريت664.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه بهاء رمضان ابراهيم813311942047135

كلية الصيدلة/جامعة تكريت663.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمروه عباس كريم مصطفى814201942118160

كلية الصيدلة/جامعة تكريت660.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرحمه قيس عبد هللا جبار815211942178081

كلية الصيدلة/جامعة تكريت660.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيديار وائل جسام شندوخ816181941278003

كلية الصيدلة/جامعة تكريت659.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيعبير جميل عزام حمد817181942209018

كلية الصيدلة/جامعة تكريت659.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد هاشم محمد حمد818201941009079

كلية الصيدلة/جامعة تكريت658.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعلي احمد اسماعيل عبدهللا819181941016039

كلية الصيدلة/جامعة تكريت657.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد علي محمود موسى820171941024111

كلية الصيدلة/جامعة تكريت657.0ثانوية المأمون للبناتاحيائياسراء علي صالح علي821171942317004

كلية الصيدلة/جامعة تكريت657.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيخضر خليل ابراهيم محمد822171941124049

كلية الصيدلة/جامعة تكريت656.0اعدادية صفية للبناتاحيائيدعاء فتحي سلطان عجم823171942295021

كلية الصيدلة/جامعة تكريت656.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيقحطان وليد قحطان رجب824181941057022

كلية الصيدلة/جامعة تكريت655.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيبسملة ميسر غانم ذنون825171942262030

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة تكريت487.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمحمد اياد مطر عجاج826181951073045

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة تكريت467.0ثانوية سامراء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سرحان سعد محمود827181951152010

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة تكريت520.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيظافر مؤيد عطية عبد هللا828221951049015

قسم سيطرة المنظومات النفطية/كلية هندسة العمليات النفطية/جامعة تكريت571.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيراكان نواف عزيز جاسم829171951001025

كلية العلوم/جامعة تكريت571.0اعدادية الدور للبنيناحيائيجهاد عامر جمعة ابراهيم830181941003014

كلية العلوم/جامعة تكريت570.0ثانوية نينوى للبنيناحيائياحمد حمد موسى محمد831171941207002

كلية العلوم/جامعة تكريت564.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيفيصل علي ابراهيم عران832181941089041

كلية العلوم/جامعة تكريت563.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيحنان لطيف حسين علي833181942182030

كلية العلوم/جامعة تكريت560.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمصطفى سعد ناجي علي834181941003050

كلية العلوم/جامعة تكريت556.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيابرار صباح شاكر محمود835181942242008

كلية العلوم/جامعة تكريت555.0ثانوية البيان للبناتاحيائيامنه مرهون زهوان خليفه836181942246004

كلية العلوم/جامعة تكريت548.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيبسام حسن جساب لطيف837181941035019

كلية العلوم/جامعة تكريت541.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيحسن صدام حسن عبد838181941077005

كلية العلوم/جامعة تكريت541.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمود شاكر كامل تفاح839181941086017

كلية العلوم/جامعة تكريت537.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد ليث ذنون يونس840171941028023
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كلية العلوم/جامعة تكريت456.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيبالل ابراهيم محسن علي841181951086004

قسم الرياضيات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت519.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيمحمد عباس قحطان علي842181941278012

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت492.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيحنان علي حسين حمود843181942209006

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة تكريت450.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صالح محمود احمد844181951149002

كلية الحقوق/جامعة تكريت507.0ثانوية نجد المختلطةادبيحيدر عالء عبد المحسن عباس845181921309004

كلية الحقوق/جامعة تكريت437.0اعدادية االسحاقي للبنينادبيعبد العزيز فرحان جاسم محمد846181921047027

كلية الحقوق/جامعة تكريت428.0ثانوية دمشق للبناتادبيعذراء عيدان عبد شراد847181922203021

كلية الحقوق/جامعة تكريت439.0ثانوية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعمر حسن احمد علي848181951099008

كلية الطب البيطري/جامعة تكريت472.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيابراهيم شاكر محمود علي849181941008001

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت491.0ثانوية البراق المختلطةادبيعلي حسن محمد نايف850121921177012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت441.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعز الدين حازم رجب هدوك851181921082036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت438.0ثانوية الفاروق للبنينادبيمروان محمد مصلح محمد852181921094013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت435.0ثانوية البراق المختلطةادبيعمر خلف عبد هللا حمود853121921177015

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت431.0ثانوية النظامية المختلطةادبيبكر حسن عبد الهادي علي854211921206003

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت433.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيسجى علي صالح احمد855181942240024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت424.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائيحسيب عبد الرحمن مزهر عبد هللا856201941058007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة تكريت425.0ثانوية الشرقاط المسائيةتطبيقيمصطفى محمد كامل بشير857181951339020

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت443.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمود مجول أسعد محمد858181941147027

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت437.0ثانوية االماني للبناتاحيائيرسل علي عبد هللا علي859181942254014

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت434.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيعلياء اسماعيل ابراهيم صالح860181942182070

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت432.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيعمر صالح خميس خلف861181941135031

طوزخورماتو/كلية التربية/جامعة تكريت430.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةاحيائيكالدس يوسف جار هللا حمادة862201942029006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت558.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيايمن طالب موسى سعيد863181941283001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت454.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنيناحيائيحسين ناظر عباس عفصان864181941041015

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت450.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيمهند صالح محمد ابراهيم865331941050028

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت456.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيحيدر سعدون باذور معواص866241951208022

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت449.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيوليد صالح عبيد هاشم867231951181037

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت434.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقياوس قحطان داود سالم868181951005005

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت432.0اعدادية العباسي للبنينتطبيقيعبد الحكيم محمود حسين صالح869201951020032

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت431.0ثانوية سيف الجهاد للبنينتطبيقيسيف منيف مرعي معيوف870171951203010

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت428.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيعبد العزيز خليل ابراهيم فرحان871211951256009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت426.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةتطبيقيحسنين علي كاظم حسين872251951122016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيبشرى سامي مناور عبد873181952251012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422.0ثانوية الدور للبناتتطبيقياسراء قاسم سعد هللا احمد874181952161002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت422.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد لطيف حنظل ناصر875221951300185

61 من 25صفحة 



2019/2018لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص  قسم الحاسبة االلكترونية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت421.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيوسام مهدي سعيد كاظم876211951256018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة تكريت420.0ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيدلف فارس خلف سلمان877181951117002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت570.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينادبيصباح حسين عطية محمد878171921053013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت507.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبياحمد عبد الرحمن كريم اسماعيل879111921052006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت420.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيالزبير احمد مطر خضير880211921062007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت420.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيزياد فتحي عبد الرزاق خضر881171921182005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت455.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيااحيائيآية شاكر محمود حسين882131942227001

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت441.0ثانوية الورود للبناتاحيائيسمر عبد هللا ابراهيم رجب883181842224004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة تكريت434.0اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيعباس يوسف حسن سالمه884181951047039

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت425.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيتماره تيمور انور يادكار885181942373017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت423.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيشذى فالح مطيران رميض886181942257017

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت422.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيجواهر عبدهللا صبار اسماعيل887181942164005

كلية التربية للبنات/جامعة تكريت421.0اسطنبول-مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيااحيائيلجين حاتم جاسم محمد888131942223005

كلية اآلداب/جامعة تكريت430.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيراشد محمد خالد حسين889331941050010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت443.0ثانوية اركبة جدعة للبناتادبيغفران اسماعيل طه علي890171922313010

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت421.0اعدادية الواسطي للبنينادبيوائل علي ابراهيم غثوان891181921053017

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0ثانوية جرناف غربي للبنيناحيائيهيفاء علي شعبان علي892171942048009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعمر كامل علي احمد893201941221021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت430.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيحسين جاسم صالح خلف894201841204001

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيخالد حميد عبد جاسم895261941011053

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت428.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائينجله صالح محمود جبر896181942164015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت452.0ثانوية الحارث المسائية للبنينتطبيقينايف االوس محمد حمد897181951341009

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت446.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيعلي نزال عصمان طلب898181951067021

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت440.0ثانوية سيف الجهاد للبنينتطبيقيمحمد زيدان خلف محمد899171951203020

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت436.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيمنصور احمد الفي حذران900181951004033

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت427.0اعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعبدالغني عبدالرحمن موسى عبدالرحمن901181951036015

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت426.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيأركان صالح محمد عطية902171851001011

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمصطفى علي عبعوب فرمان903211951206024

الشرقاط/كلية التربية األساسية/جامعة تكريت425.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيسفيان صالح محمد عطية904171951350083

كلية الطب/جامعة القادسية672.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عباس عبود وناس905241942120133

كلية الطب/جامعة القادسية672.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي كامل عبدالحسين فنيخ906241941034035

كلية طب االسنان/جامعة القادسية662.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيباقر عبيد محسن حمادي907241941019009

كلية طب االسنان/جامعة القادسية662.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسن عليوي908241941012082

كلية طب االسنان/جامعة القادسية661.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينرجس جياد صكبان عبد الحسن909241942108155

كلية طب االسنان/جامعة القادسية660.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي احمد منصور حسين910241941035073
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كلية طب االسنان/جامعة القادسية657.0اعدادية حلب للبناتاحيائيتبارك رحمن مخوف ضاهد911241942107025

كلية الصيدلة/جامعة القادسية671.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرانية حسن غانم جريود912241942220153

كلية الصيدلة/جامعة القادسية662.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد اكرم طارق عبود913241941038002

كلية الصيدلة/جامعة القادسية660.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرسل امجد عريبي محسن914141942110055

كلية الصيدلة/جامعة القادسية659.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد مجيد عبد الحسين حمزه915241941001121

كلية الصيدلة/جامعة القادسية659.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراق صادق عنون مهدي916241942108020

كلية الصيدلة/جامعة القادسية656.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل فالح شاهر جاسم917241941034043

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة القادسية485.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيامجد جاسم عبد غالي918241951018002

كلية العلوم/جامعة القادسية536.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيهدى غالب راضي اسماعيل919241942135043

كلية العلوم/جامعة القادسية525.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيزكريا عزيز خالد حميد920201941259112

كلية العلوم/جامعة القادسية508.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول ناصر حنتوش جوده921241942139022

كلية العلوم/جامعة القادسية462.0ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيعباس حسين علي حسن922161951102014

كلية العلوم/جامعة القادسية452.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيحوراء سلمان محمود حسين923241952077004

كلية العلوم/جامعة القادسية445.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد عدنان قاسم حمادي924281951151298

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية505.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى عبدعلي تايه مجيد925241941062080

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة القادسية440.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيسجاد زمان فريد مطشر926241951203104

كلية التقانات االحيائية/جامعة القادسية580.0اعدادية النور للبنيناحيائيعباس احمد مخلف مهدي927121941026082

كلية القانون/جامعة القادسية471.0ثانوية الكرار المختلطةادبيمحمد فليح مصيرع ابراهيم928241921150019

كلية القانون/جامعة القادسية438.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيأحمد عبد الكريم عبد الحمزه سلمان929241921203001

كلية القانون/جامعة القادسية437.0اعدادية المصطفى للبنينادبيتمار فالح حسن هادي930241921017024

كلية القانون/جامعة القادسية436.0ثانوية الصالحية للبنينادبيليث رحيم نعمه عيسى931241921022038

كلية القانون/جامعة القادسية436.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيامير حميد عبد محمد932241921201007

كلية القانون/جامعة القادسية485.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحسين علي كاظم مهدي933241951014020

كلية الطب البيطري/جامعة القادسية451.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرقيه عبد الكاظم وحيد كاظم934241942139053

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية433.0اعدادية المؤمل للبنينادبيحيدر فيصل عبد هللا رضا935231921060009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية430.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيزينب عدنان مراد حسين936291922064063

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية458.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى قاسم عيدان ردام937241941028072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية437.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيسجاد حيدر بزون حمزه938241941169030

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية436.0الخارجياتاحيائيهدير داخل عبد سمسم939241942401050

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية424.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمصطفى طهيمز عباس عنيد940241841035083

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة القادسية431.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمصطفى طاهر مسلم حسين941241851062018

كلية التربية/جامعة القادسية569.0ثانوية العدل المختلطةادبيسجاد جاسم دويج عطيه942241921161005

كلية التربية/جامعة القادسية548.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب رياض كاظم حمزه943241922094019

كلية التربية/جامعة القادسية488.0اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه سالم صيهود عبيد944241922124036

كلية التربية/جامعة القادسية448.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهدى محمد كامل عبد945241922134045
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كلية التربية/جامعة القادسية439.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيفرح ناجح حسين غازي946241922142011

كلية التربية/جامعة القادسية545.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيزهراء ظافر كريم حسين947241942171007

كلية التربية/جامعة القادسية527.0اعدادية خديجة للبناتاحيائينورالهدى علي ناهي مطر948241942080155

كلية التربية/جامعة القادسية507.0ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيسجاد قاسم جواد كاظم949241941044004

كلية التربية/جامعة القادسية526.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيهيام احمد عبد دويج950241952093056

كلية التربية/جامعة القادسية462.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياثمار ازهر كريم شاكر951241852114002

كلية التربية/جامعة القادسية459.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحيدر حازم جابر حمود952241951006012

كلية التربية/جامعة القادسية454.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةتطبيقيمسلم كامل جاسم سويهي953241951160012

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية424.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين رحيم لهمود جفجير954291922054025

كلية التربية للبنات/جامعة القادسية533.0اعدادية السرور للبناتاحيائيسارة راشد كاظم علوان955241942085057

كلية الطب/جامعة االنبار667.0الوقف الشيعي-اعدادية حيدر الكرار للبنيناحيائيعباس غانم هاشم محمد956241941031028

كلية طب االسنان/جامعة االنبار664.0اعدادية الحريري النموذجية للبناتاحيائيرحاب احمد جاسم حمادي957191942193033

كلية الصيدلة/جامعة االنبار671.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائييوسف ياسر شحاذة خضير958191941298031

كلية الصيدلة/جامعة االنبار665.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيه عبد الستار عبد الجبار ياسين959191942198012

كلية الصيدلة/جامعة االنبار662.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعدي حميد مصلح960191941007092

كلية الصيدلة/جامعة االنبار659.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيسجى أبراهيم فرحان ريحان961191942226056

كلية الصيدلة/جامعة االنبار659.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيمحمد حميد معارج حمادي962191941009260

كلية الصيدلة/جامعة االنبار659.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيهدى مهدي عوده حمد963311942038069

كلية الصيدلة/جامعة االنبار658.0ثانوية العدل للبناتاحيائيهديل علي فرحان محمد964191942174027

كلية الصيدلة/جامعة االنبار657.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائينسرين فالح حسن حمد965191942189162

كلية الصيدلة/جامعة االنبار655.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينب حفظي اسماعيل خليل966101942120060

كلية الصيدلة/جامعة االنبار655.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى رعد عبد الهادي عبد الغني967261941012135

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة االنبار574.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد مناتي سلمان968161941354042

كلية العلوم/جامعة االنبار554.0اعداية المعراج للبناتاحيائياسماء ايوب ياسين عواد969101942113005

كلية العلوم/جامعة االنبار535.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيخضر علي محمد عبد اللطيف970191941019032

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار509.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرغد عامر ابراهيم عبيد971191942188040

هيت/كلية العلوم التطبيقية/جامعة االنبار499.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيعذراء معجل عبيد موسى972191942371047

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار440.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيعلي عدنان عواد فيحان973191921361041

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة االنبار437.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعلي سيف ناجي غزاي974191951019081

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار424.0اعدادية الروافد للبناتادبيناديه ياسين جميل جراد975191922198026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار438.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيزياد بالل سعود مطر976191941111012

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة االنبار421.0اعدادية التقدم للبنيناحيائيعثمان فاضل عباس حسن977191941062021

القائم/كلية التربية/جامعة االنبار441.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيصفا وليد حميد مجيد978191942147026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار455.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيياسر فيصل عبد العزيز خلف979191941341171

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيخالد عادل عبيد عوده980191941032013
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار449.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيأيمن خلف عبد محمد981191941032002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار434.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيالحسين رائف محسن احمد982191951022001

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار431.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعمر جاسم محمد حسين983191851013026

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار424.0ثانوية حضرموت المختلطةتطبيقيعبد هللا سعد شالش شحتول984191951279002

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة االنبار422.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقينور رياض جبر حسون985191952189019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار602.0اعدادية سومر االدبية للبنينادبيمؤمن قصي سبتي توفيق986191921109055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار491.0ثانوية شهيدان للبناتادبياية حمادي حسن احمد987311922052008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتادبيمنى مجيد مسعر ساجر988191922370149

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار427.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيمصطفى محمد خلف طميش989191951003033

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة االنبار422.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعبد العزيز عبد الرحمن علي هديب990111851042022

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار491.0اعدادية العال للبناتاحيائيمريم ماجد عبد سويدان991191942156068

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار437.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائينبأ ريكان يوسف سليمان992191942185072

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبد المجيد عبد الحميد993191942383152

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار433.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيافراح جهاد عبيد عفتان994191942131006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار431.0ثانوية االهرام للبناتاحيائيساره محمد خلف خواف995191942228004

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار429.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيعذراء سعدي حميد رشيد996191942242006

كلية التربية للبنات/جامعة االنبار423.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيشيماء سعدون حسين فياض997191942188080

حديثة/كلية التربية األساسية/جامعة االنبار433.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيسرمد شنتاف محمد شالل998191951287011

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية661.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف جاسم محمد وهيب999131941020165

كلية طب االسنان/الجامعة العراقية657.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عادل رحيم حسين1000141942111110

قسم الكهربائية/كلية الهندسة/الجامعة العراقية467.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقياحمد رعد عبد علي1001111951156006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية539.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عبد هللا ناصر ثامر1002141921012056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية536.0اعدادية االنفال للبناتادبيايمان حسين علي خليفه1003101922101006

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية535.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيجنات فوزي مجيد حسن1004151922045021

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية527.0غازي عنتاب-مدرسة دار السالم االهلية في تركياادبيعبد هللا محمد سلمان حمد1005131921218005

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية522.0للبنين (ع )ثانوية الحسين ادبيمصطفى عدنان محمد حمد1006121921018064

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية521.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي احمد حسن شهاب1007121921003051

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية519.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد الرزاق علي عبد مريس1008131921021017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية518.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيصهيب احمد خليل طه1009121921027009

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية486.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيطه عامر محمود ابراهيم1010121951010006

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية440.0ثانوية افاق العلم  للبنينادبيمحمد باقر ثامر رحمه وريوش1011141921185022

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية430.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي باسم علي حسين1012131921024078

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية427.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد ناجي ابراهيم علي1013191821013052

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/الجامعة العراقية434.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيطه فارس ناظم عبد1014141951021041

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية474.0اعدادية اليقظة للبنينادبيرسول زعالن عاصي شري1015141921028076
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كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية458.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيياسر عمار علي فاضل1016131921004094

كلية االدارة واالقتصاد/الجامعة العراقية457.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيوسام سالم محمد علي1017141921024314

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية442.0ثانوية الفاروق للبناتادبينبأ زهير عبد هللا محمد1018181922249009

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية435.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيبشرى علي احمد كمر1019121922174003

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية424.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي طه سالمة نايف1020231921011068

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية460.0ثانوبة ذو النورين المختلطةاحيائيعدنان سعدون صبار خلف1021121841020080

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية448.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيعلي عبد العباس عزيز محمد1022261941162014

الطارمية/كلية التربية/الجامعة العراقية447.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد عبيد هادي صالح1023191941066110

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية510.0ثانوية البواسل المختلطةادبيبتول عبد الحمزة خضير مخيف1024231922174002

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية487.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيرسل كامل صبر سلمان1025141922088024

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيرفد قاسم شرهان خلف1026131922100019

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية431.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبياسماء واثق محمد عبد هللا1027321922030003

كلية التربية للبنات/الجامعة العراقية466.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيفاتن عباس علي جاسم1028121942122019

كلية اآلداب/الجامعة العراقية476.0اعدادية الهدى للبناتادبيصفا صبري جابر حسين1029151922047090

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيفاروق قيس حميد شهاب1030141921174065

كلية اآلداب/الجامعة العراقية425.0اعدادية االمال للبناتادبيزينب ماجد محمد جراد1031111922070054

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية446.0ثانوية التقوى المسائية للبنينادبيحسين جاسم محمد حسين1032121921212012

قسم الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة العراقية441.0اعدادية الهدى للبناتادبيرقيه نجم عبد عباس1033151922047042

كلية العلوم االسالمية/الجامعة العراقية429.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياستبرق صابر شالل سبيع1034141922088002

كلية األعالم/الجامعة العراقية492.0اعدادية العراقي للبنينادبيمحمد وليد اسماعيل سلمان1035101921005057

كلية األعالم/الجامعة العراقية438.0اعدادية المدى للبنينادبيباسم جاسم نجم عبود1036271921026009

كلية األعالم/الجامعة العراقية436.0ثانوية تبوك للبناتادبيضحى صالح حسن جميل1037111922102040

كلية األعالم/الجامعة العراقية434.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيربى فهمي جواد شعالن1038121922102041

كلية األعالم/الجامعة العراقية425.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمصطفى صباح حسن حمد1039121921175030

كلية األعالم/الجامعة العراقية423.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيحمزه جاسم جابر عامر1040261921155008

كلية األعالم/الجامعة العراقية422.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار عباس مجبل كاظم1041121921034118

كلية األعالم/الجامعة العراقية422.0اعدادية البلديات للبنينادبيابراهيم نبيل عبد الحسن نصيف1042141921037010

كلية الطب/جامعة بابل683.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عامر مجيد عيدان1043231941020245

كلية الطب/جامعة بابل683.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد حاتم تايه كاظم1044241941003236

كلية الطب/جامعة بابل681.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمرتضى محمد داخل راهي1045271941010166

كلية الطب/جامعة بابل670.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائياحمد شمخي جبر كاظم1046271941153007

كلية طب حمورابي/جامعة بابل675.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيالقاسم حسين هاشم حسين1047231941007017

كلية طب حمورابي/جامعة بابل668.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب عبد المحسن فارس عبد المحسن1048231942089082

كلية طب حمورابي/جامعة بابل667.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيذو الفقار علي رضا محمد1049231941005070

كلية طب االسنان/جامعة بابل661.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيغدير محسن رسول ياسين1050271942089081
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كلية طب االسنان/جامعة بابل661.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهاجر عبد الحسين علوان عبادي1051231942271432

كلية طب االسنان/جامعة بابل659.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسيف علي طالب محسن1052231941020167

كلية طب االسنان/جامعة بابل658.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيبتول داود صاحب دوحان1053231942082008

كلية طب االسنان/جامعة بابل657.9ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمصطفى ناجح جالب مرزوك1054241941048023

كلية طب االسنان/جامعة بابل657.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيابرار رعد نعمه راضي1055231942098002

كلية الصيدلة/جامعة بابل672.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصفاء حليم مرزوك معين1056231942271281

كلية الصيدلة/جامعة بابل671.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم عباس حميد صالح1057231942105067

كلية الصيدلة/جامعة بابل668.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرند علي مهدي عباس1058231942090108

كلية الصيدلة/جامعة بابل666.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيصفا مجيد عبد الزهره مجيد1059231942098124

كلية الصيدلة/جامعة بابل666.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيادريس حسين حبيب عزبه1060231941201002

كلية الصيدلة/جامعة بابل662.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرفيف حامد كاظم احمد1061231942109073

كلية الصيدلة/جامعة بابل662.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب صفاء ناجي محسن1062231942087178

كلية الصيدلة/جامعة بابل662.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيرفل عثمان عباس علي1063211942173027

كلية الصيدلة/جامعة بابل662.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسرى عبد الزهره جاسم شبوط1064231942115089

كلية الصيدلة/جامعة بابل662.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم رسول عناد عبد1065231942142238

كلية الصيدلة/جامعة بابل660.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرتاج حسن كاظم عبد معين1066231942271131

كلية الصيدلة/جامعة بابل659.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم صفاء يوسف علي1067231942088403

كلية الصيدلة/جامعة بابل657.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور رياض محمد حسين1068231942142267

كلية الصيدلة/جامعة بابل657.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى حيدر حسين عبد1069271942058297

كلية الصيدلة/جامعة بابل656.0اعدادية االمير للبناتاحيائيرقيه كريم متعب ياسين1070251942083034

قسم العمارة/كلية الهندسة/جامعة بابل566.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيامير جاسم حسن كاظم1071241951207010

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة بابل470.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيسجاد محمد صاحب موسى1072251851007100

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة بابل580.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيجعفر شعالن عبيد عسل1073231941008037

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة بابل649.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره عبد االمير عبد هللا عبود1074251942108196

قسم السيراميك ومواد البناء/كلية هندسة المواد/جامعة بابل575.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيغدير محمود حمزه دلي1075231942130040

كلية العلوم/جامعة بابل579.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه عادل مليح جميل1076231942147056

كلية العلوم/جامعة بابل503.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياالء رياض منصور عبود1077231942271033

كلية العلوم/جامعة بابل498.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيدعاء ناظم جبار مجباس1078261942108047

كلية العلوم/جامعة بابل508.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمنتظر ميثم كاظم محمد علي1079231951020081

كلية العلوم/جامعة بابل484.0ثانوية الرشيد للبنينتطبيقيحسين عباس عبد الحسين عذاب1080231951065004

كلية العلوم/جامعة بابل477.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيرواء ناظم داخل شخير1081231952098019

كلية العلوم/جامعة بابل465.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب خالد نصار حمزه1082231952124025

كلية العلوم/جامعة بابل435.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيجبار حيدر خضير عباس1083231951027007

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل497.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب سهيل نجم شلوت1084271942060189

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل466.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ نشات عباس علي1085231942083054
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كلية العلوم للبنات/جامعة بابل462.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيأيات محمد علي جاسم1086231942123003

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل454.0الخارجياتتطبيقيتماره حسين مزهر حسون1087231952401004

كلية العلوم للبنات/جامعة بابل422.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيبنين حسين عبيس عبود1088231952107010

كلية القانون/جامعة بابل470.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيمرتضى محمد رضا عبد الزهرة1089231921164032

كلية القانون/جامعة بابل457.0اعدادية المسيب للبناتادبيمنار خالد علي عبيد1090231922117097

كلية القانون/جامعة بابل436.0ثانوية البتول  للبناتادبيايناس حسن هادي خضير1091231922104005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل528.0الخارجيونادبيزيد عباس هادي جابر1092231921400026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل445.0اعدادية المعراج للبنينادبيمحمود صباح بلبول خزعل1093111921024046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل437.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبييوسف ابراهيم خليل خليفة1094141921015106

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل431.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيحسين علي عبد عيسى1095231921038006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل420.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد هللا احمد عبد عباس1096231921008082

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل435.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب أحمد عبد زيد حسين1097231942120093

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل434.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيمريم عمر طارق محمد1098231942100056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة بابل424.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد رضا جبر جاسم1099231941055043

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل495.0اعدادية االمام للبنيناحيائيباقر فوزي علي عافص1100231941013012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل495.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك امجد حمزه حسن1101231942087077

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة بابل471.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيحوراء حيدر جابر كاظم1102231952080008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل596.0ثانوية الجنائن للبناتادبيبتول عبد الكريم صالل عبد1103231922102006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل594.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزهراء صادق كاظم عباس1104231922136020

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل587.0ثانوية اآلمال للبناتادبيامنه سالم شمخي جعفر1105231922118005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل519.0ثانوية الفضائل للبناتادبينور كاظم عبد زيد محمد1106231922112023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل505.0اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد علي حسين مال1107271921038048

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل502.0اعدادية الكفل للبنينادبيحسين هيثم كاظم حبيب1108231921032023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل482.0اعدادية الفدائي للبنينادبيحسين سليم جبر عبد علي1109251921013008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل462.0ثانوية الدستور للبنينادبيزيد حسين خليف هاتف1110231921018016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل459.0ثانوية الرشيد للبنينادبيعلي فاضل مجول روكان1111231921065027

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل443.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيجاسم عارف حميد عبد1112251921113009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل543.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيزينب عظيم محمد جاسم1113231952105006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة بابل528.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء ميثم كريم سلمان1114231952087021

كلية اآلداب/جامعة بابل451.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيرضا حسام عمران عيسى1115231921029015

كلية اآلداب/جامعة بابل424.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عصام محمد رضا شاكر1116271921031173

كلية اآلداب/جامعة بابل434.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد اسماعيل1117161951142003

كلية التربية األساسية/جامعة بابل555.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد كوكب حسين علي1118231921040029

كلية التربية األساسية/جامعة بابل519.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيغفران علي محمد كريم1119231922145036

كلية التربية األساسية/جامعة بابل498.0اعدادية اسماء للبناتادبيديار خضير عبد الكاظم جبر1120231922093019
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كلية التربية األساسية/جامعة بابل486.0اعدادية المشروع للبنينادبييوسف جاسم محمد علوان1121231921010112

كلية التربية األساسية/جامعة بابل464.0ثانوية الحلة للبناتادبيبنين عباس عبد المحسن علي1122231922100007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل463.0اعدادية الحلة للبنينادبيمصطفى عباس مجيد منسي1123231921020076

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه رعد مال هللا عبيد1124231922081031

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية الحلة للبنينادبيعلي ليث محمد صبار1125231921020049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل446.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسجى احمد عبادي نزام1126231922119041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمد سعد حسن ناصر1127251921116054

كلية التربية األساسية/جامعة بابل435.0اعدادية المربد المركزية المختلطة في العباسيةادبيقاسم محمد ظاهر خشان1128251921122135

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيحمزه ناصر كاظم جابر1129231921257024

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيداليا رعد هاشم يوسف1130231922271028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل428.0اعدادية المدحتية للبناتادبيتبارك محمود علي عبد الحسين1131231922090013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0ثانوية الحوراء للبناتادبيفاطمه حسن عباس عبود1132231922103018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل426.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمؤمل محمد عبد االمير كاظم1133231821183069

كلية التربية األساسية/جامعة بابل521.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيايمن كفاح بدري هادي1134231941043008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل510.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيغدير حسين علي حسين1135231942078084

كلية التربية األساسية/جامعة بابل507.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد مزهر مجمن شهد1136231941005169

كلية التربية األساسية/جامعة بابل477.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيكرار رضا فوزي كاظم1137231941034063

كلية التربية األساسية/جامعة بابل471.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين كاظم فرهود وناس1138231942086041

كلية التربية األساسية/جامعة بابل461.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي حامد حمزة حسين1139231941006099

كلية التربية األساسية/جامعة بابل460.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل علي خلف1140231942153068

كلية التربية األساسية/جامعة بابل448.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه قاسم سلمان عبود1141231942086143

كلية التربية األساسية/جامعة بابل445.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيفاطمه هادي جاسم هادي1142231942172032

كلية التربية األساسية/جامعة بابل441.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنينتطبيقيياسر عماد حاكم كاظم1143231951280018

كلية التربية األساسية/جامعة بابل436.0ثانوية السيدة رمله للبناتتطبيقينرجس عباس عبدهللا سحاك1144231952152008

كلية التربية األساسية/جامعة بابل433.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيسيف محسن حسين ربح1145231951002028

كلية التربية األساسية/جامعة بابل432.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيبنين محمد سهيل كركش1146231952086007

كلية التربية األساسية/جامعة بابل431.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقينوره محمد كاظم طرنان1147231952213009

كلية التربية األساسية/جامعة بابل429.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمحمد صالح كاظم جبر1148231951017070

كلية التربية األساسية/جامعة بابل428.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيتبارك فتحي قاسم حسن1149231952092013

كلية التربية األساسية/جامعة بابل428.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي حالوي عذاب صبار1150231951017049

كلية التربية األساسية/جامعة بابل427.0ثانوية الدوحة المختلطةتطبيقيحسين ماضي صلبوخ الفي1151231951176001

كلية التربية األساسية/جامعة بابل421.0ثانوية السيدة رمله للبناتتطبيقياغادير راضي محسن رحيم1152231952152002

كلية التربية األساسية/جامعة بابل420.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء حسن كاظم سلمان1153231952117018

كلية الطب/جامعة النهرين684.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيايالف محمد علي محمد1154101942086012

كلية الطب/جامعة النهرين665.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء اثير كاظم عزيز1155121942109042
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كلية الصيدلة/جامعة النهرين664.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد اسامه نعمان عبد الرحمن1156131941020010

كلية الصيدلة/جامعة النهرين663.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء علي حنش ناصر1157151942045019

كلية الصيدلة/جامعة النهرين663.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمنار عادل حسين مجيد1158141942133084

كلية الصيدلة/جامعة النهرين659.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي عباس كريم عجيل1159141941026058

كلية الصيدلة/جامعة النهرين658.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينورس رحيمه جحيل حسوني1160221942417081

كلية الصيدلة/جامعة النهرين658.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيكفايه ماجد عبد الحسين هاشم1161151942080132

كلية الصيدلة/جامعة النهرين658.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائييعقوب صدام ناجي عواد1162111941016136

كلية الصيدلة/جامعة النهرين657.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائياميمه صعب حردان مظلوم1163211942100014

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين654.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد محمد صالح منفي1164131941012015

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين645.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيقمر لؤي مال هللا مردان1165251942062699

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة النهرين645.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيمريم عباس حمزه حبيب1166141942141009

قسم االطراف والمساند الصناعية/كلية الهندسة/جامعة النهرين644.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى علي عبد حسن1167101941022097

قسم المنظومات/كلية هندسة المعلومات/جامعة النهرين635.0ثانوية السجود للبناتاحيائيغفران مصطفى عزيز موسى1168141942065028

كلية العلوم/جامعة النهرين603.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيبتول كنعان نوري عباس1169141942120006

كلية العلوم/جامعة النهرين591.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيشهد كاظم حسن علوان1170111942077041

كلية العلوم/جامعة النهرين589.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمنى كريم ياسين عبد هللا1171111942083058

كلية العلوم/جامعة النهرين449.0ثانوية البياع العلمية للبناتتطبيقينور احمد حسن مهلهل1172111952066030

كلية الحقوق/جامعة النهرين542.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد الرحمن محمد اديب محمد1173101921033008

كلية الحقوق/جامعة النهرين458.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد منتاز عبد الرزاق محمد1174111951058010

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين462.0اعدادية رفيدة للبناتادبيحوراء عدنان فاضل حمد1175111922106024

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين446.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه زهير مهدي حمد1176111922089101

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين438.0اعدادية المعراج للبنينادبيآحمد ياسين نجم عاشور1177111921024008

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين437.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبييوسف كريم فاضل طه1178141921009077

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين436.0اعدادية الخمائل للبناتادبيضحى عامر عباس عواد1179121922127075

كلية العلوم السياسية/جامعة النهرين435.0ثانوية حمرين للبنينادبيمحمد صفاء سلمان محمد1180311921011021

كلية اقتصاديات االعمال/جامعة النهرين466.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد جمعة عبد هللا جاسم1181141951015027

كلية الطب/جامعة ديالى675.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيايناس ايسر علي خليل1182211942099017

كلية الطب/جامعة ديالى671.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيرغداء رعد رحيم حمود1183211942044003

كلية الطب/جامعة ديالى669.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمنار ليث مهدي سلمان1184211942153065

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى561.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبد العزيز عبد هللا1185161941006020

قسم الميكانيك/كلية الهندسة/جامعة ديالى558.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد بهاء صادق عبود1186211941002114

كلية العلوم/جامعة ديالى536.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيندى عبد الهادي صالح مهدي1187211942091151

كلية العلوم/جامعة ديالى526.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيطيف محمود ابراهيم محمد1188201941048079

كلية العلوم/جامعة ديالى502.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعمر عامر سلمان جدعان1189321941004041

كلية العلوم/جامعة ديالى445.0اعدادية القرطبي للبنينتطبيقيغيث وليد رشيد نصيف1190211951054014
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كلية العلوم/جامعة ديالى443.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمحمود حسن محمود حسين1191211951206022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى517.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيوائل ذياب سرحان عادي1192211921037043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى507.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا حسين علي عباس1193211921038056

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى483.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيمصطفى ثامر محمود ذعذاع1194211941247015

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى438.0اعدادية طوبى للبنينادبيحيدر زاحم حسن حسين1195211921087023

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة ديالى435.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعلي رشيد يحيى كاظم1196211921220007

كلية الطب البيطري/جامعة ديالى465.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن1197211941008072

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى481.0اعدادية كنعان للبنينادبيمحمد خليل مجيد حميد1198211921013059

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ديالى429.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمة جعفر ظاهر عباس1199211942098123

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى532.0ثانوية الفتاة للبناتادبيطيبة كريم محسن علي1200211922175015

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى427.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيحوراء عبد الحكيم حمد علي1201211922137009

المقدادية/كلية التربية المقداد/جامعة ديالى424.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد هللا قاسم رشيد سلطان1202211921001042

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى503.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيهند عالء حسين علي1203211942099107

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى503.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيحسين علي حاتم حسن1204211941015004

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى494.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائينصرهللا سليمان ضاري محمد1205211941008100

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى480.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى جميل ابراهيم لطيف1206211941272215

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى441.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقياحمد عدنان جواد فرحان1207211951087003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى433.0ثانوية الريحانة للبناتتطبيقيريام حميد ثاني سليمان1208211952172007

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى422.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتتطبيقينادية طالب محمود لهيمص1209211952293008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ديالى420.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقينوره محمد عبد الرزاق محمد1210211952262002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى576.0ثانوية الثمرات للبناتادبيرسل فالح حسن حميد1211211922169008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى500.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيضفاف محمد رزيج نجم1212211922233005

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى449.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيضاري خالد رشيد مجيد1213211921059014

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى445.0اعدادية كنعان للبنينادبياحمد جاسم شهاب احمد1214211921013002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى441.0ثانوية ذي قار للبنينادبيحسن يحيى رشيد مجيد1215211921032009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0اعدادية المركزية للبنينادبيحمزه احمد حسن عبد1216211921004026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى438.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيغزوان ياسين ثلج ناصر1217211921059028

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى505.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقينور حامد محمود رضا1218211952113020

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى552.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسن محمد سلمان لفته1219261921173011

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى516.0اعدادية البينات للبناتادبينور محمد مهدي محمد1220211922116027

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى478.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمرتضى غسان مسلم مهدي1221211921038126

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى447.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيمريم حسين محمد علي1222211922291047

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى430.0ثانوية الصديقة للبناتادبيتبارك عمار صبحي محمود1223211922181009

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيندى ابراهيم سامي علوان1224211922118026

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0ثانوية سامراء للبنينادبيحيدر نجم عبد التاي رجاب1225141921031030
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كلية التربية األساسية/جامعة ديالى425.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسعاد كمال عبد االمير حيدر1226111922074037

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى493.0اعدادية بابل للبناتاحيائيأسراء أحمد مخيبر تلوز1227211942141001

كلية التربية األساسية/جامعة ديالى426.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيهالة هيثم سلمان منصور1228131942111096

كلية العلوم االسالمية/جامعة ديالى432.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيهدى مقداد عبد كواد1229211922259013

كلية الطب/جامعة كربالء684.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائياحمد جاسم باصر حسين1230271941152002

كلية الطب/جامعة كربالء675.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيخديجه راضي كريم عبيد1231241942114079

كلية الطب/جامعة كربالء666.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائياحمد ماجد عبد السيد مريعي1232271941152004

كلية الطب/جامعة كربالء665.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينبأ رائد هاشم عبودي1233271942056358

كلية الطب/جامعة كربالء664.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعبد هللا هادي محمد سليمان1234271941034054

كلية طب االسنان/جامعة كربالء660.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم حاتم فرهود سلمان1235271942091133

كلية طب االسنان/جامعة كربالء657.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلم الدين حسن كيطان منسي1236271941011067

كلية طب االسنان/جامعة كربالء657.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعذراء محمد مرهون حمزه1237251942170303

كلية الصيدلة/جامعة كربالء667.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه علي عاجل علي1238271942055207

كلية الصيدلة/جامعة كربالء664.0اعدادية القدس للبناتاحيائيضحى هادي عبد الحسين ثامر1239261942104109

كلية الصيدلة/جامعة كربالء662.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب هادي عبد الحسين ثامر1240261942104092

كلية الصيدلة/جامعة كربالء660.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمصطفى علي محسن داخل1241271941030047

كلية الصيدلة/جامعة كربالء660.0اعدادية السرور للبناتاحيائيأديان داود سلمان عطيه1242271942066001

كلية الصيدلة/جامعة كربالء659.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيناصر مهدي خضير عباس1243131941005091

قسم الطب الحياتي/كلية الهندسة/جامعة كربالء654.0الخارجياتاحيائياسراء عبد النبي عليوي عبد1244271942401003

كلية العلوم/جامعة كربالء506.0اعدادية غزة للبناتاحيائيجيهان محمد فاضل صادق1245271942057051

كلية العلوم/جامعة كربالء505.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى نزار عبد الكريم عبطان1246271941010175

كلية العلوم/جامعة كربالء456.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيحسين رياض خزعل خلف1247271951018006

كلية العلوم/جامعة كربالء447.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيجبر طالب جبر فنر1248271951013024

كلية العلوم/جامعة كربالء447.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر عادل كامل علي1249271951013046

كلية العلوم/جامعة كربالء442.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسن هادي سفيح عوده1250271851004018

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء649.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور حسين مراد علي1251231942124107

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0اعدادية الشموس للبناتاحيائياسراء حسين عبد علي خليف1252231942101007

قسم التحليالت المرضية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء637.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائياالء امين علي عصري1253271942088019

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء479.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيمجتبى احمد شاكر هويش1254271951006026

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء476.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمصطفى نوري قند حسين1255271951002169

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء469.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيزين العابدين عبد اللطيف مرشوش علوان1256221951049011

قسم الصحة البيئية/كلية العلوم الطبية التطبيقية/جامعة كربالء450.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيبهاء علي مروح طهمور1257161851041005

كلية القانون/جامعة كربالء491.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيسجاد حسين عبد الخضر كربول1258271921048028

كلية القانون/جامعة كربالء480.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبينوري عامر نجم عبيد1259271921154097

كلية القانون/جامعة كربالء474.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيموسى محمد قاسم عبد علي1260271921044154
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كلية القانون/جامعة كربالء471.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي عماد علوان رحيم1261271921038079

كلية القانون/جامعة كربالء470.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمصطفى جميل خنجر دويان1262271921048068

كلية القانون/جامعة كربالء469.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي صباح علي رجب1263271921016106

كلية التمريض/جامعة كربالء620.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك زمان صاحب جليل1264271942060073

كلية الطب البيطري/جامعة كربالء474.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاتن ميثم فخري حاتم1265271942056264

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء449.0ثانوية عمورية للبناتادبيزهراء عبد الرضا علي محمد علي1266271922098013

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر علي حسن رحيم1267271921016189

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء430.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيمقتدى احمد عبد الحسين مجدي1268271921048071

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء425.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي حسين مسيلم عبد1269271921045036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء424.0ثانوية شجرة طوبى للبناتادبينور محمد كاظم محمد1270271922050062

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء423.0ثانوية الغدير للبناتادبيرقيه نصيف عبد الخضر عباس1271231922131019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء456.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيهمام خضير عبيس عبود1272271941014258

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء433.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيزهراء سالم جسور شمخي1273271942085005

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد ضياء طالب حسن1274271941150099

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء446.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيهدى علي خلف مراد1275271952055056

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء438.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعبد المجيد عبد هللا مجيد عزيز1276271951003036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء437.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي محمد مجيد محمد1277271951036054

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء432.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيهديل عالء كاظم عبد1278271952067058

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء431.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيحسين علي زعيزع لفته1279221951034010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كربالء421.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيمصطفى عباس محمد هادي1280241951015080

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء516.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم جبر1281271942055113

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء497.0اعدادية الوقار للبنيناحيائيحسن عماد كاظم عبد1282271941046016

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء495.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبراء عبد الكريم حسن جاسم1283271942058035

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء480.0اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيعبد الحسن عبد الهادي صكبان جالب1284271951009024

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كربالء462.0ثانوية األغاريد للبناتتطبيقيصبا طالب مهدي عظيم1285271952092019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء575.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيذلفاء عباس حسن داغر1286281922190023

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء568.0اعدادية الفتح للبنينادبياحمد سالم صبح شكر1287271921011007

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء551.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزينب رسول طالب علي1288271922088049

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء544.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيفاطمه سلمان رزاق عكيلي1289231922136042

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء450.0اعدادية الياقوت للبنينادبيذو الفقار محمد عبد الرضا احمد1290271921038038

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء445.0ثانوية مؤتة للبناتادبيايثار بشير صالل حميد1291111922116010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء444.0ثانوية المناسك  للبناتادبيمريم رائد عبد االمير عبد1292271922104063

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء559.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعباس نعمان هاشم حسون1293271941153054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كربالء557.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيميقات عمار خضير حسين1294271942091143

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء431.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب عبد الرحيم حبيب خزعل1295271922102089
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كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء425.0ثانوية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب ميثاق محمد جعفر علي1296271922109039

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء425.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرسل مروح يوسف عطيه1297271922052021

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء488.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيخديجة محمد كاظم علي1298271942062038

كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء444.0ثانوية البستان للبناتتطبيقيامل عبد الحسين كاظم عبد النبي1299271952105003

كلية الطب/جامعة ذي قار684.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي عايد شذر شيال1300221941036178

كلية الطب/جامعة ذي قار681.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء احمد جبار حسن1301221942185050

كلية الطب/جامعة ذي قار680.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن علي خيون ثويني1302221941002050

كلية الطب/جامعة ذي قار676.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيمثاب سليم ضيول قاسم1303221942178138

كلية الطب/جامعة ذي قار674.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه عبد االمير خير هللا عرار1304221942185095

كلية الطب/جامعة ذي قار673.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائياحمد عبد الباسط عودة داخل1305221941046005

كلية الطب/جامعة ذي قار672.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمه اسعد عباس سماري1306221942161069

كلية الطب/جامعة ذي قار669.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيحسين عباس زايد وداعة1307221941061014

كلية الطب/جامعة ذي قار668.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم خماط سلمان1308221942421037

كلية الطب/جامعة ذي قار664.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء فؤاد كاظم محمد1309221942138019

كلية الطب/جامعة ذي قار664.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمؤمل رحمن صالح نعمه1310221941017067

كلية طب االسنان/جامعة ذي قار660.0ثانوية سومر المختلطةاحيائياحمد جاسم جعفر بوري1311211941072001

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار674.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيسجاد عباس مطير صيهود1312221941076059

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار669.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد مقتاد فاضل محمد1313251941200173

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار669.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي رمضان عبيد فرحان1314221941093071

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار665.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب حسين علي غضبان1315221942185065

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار665.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد سمير محمد حميدي1316221941035207

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار663.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيأمير محمد فالح فشاخ1317221941076004

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار661.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسجى عبد الكاظم رزاق حسين1318221942105087

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار661.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياية محمود مكطوف ذبيح1319221942113025

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار658.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائيهاجر عبد الرحمن هادي عليوي1320221942112083

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار657.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين جميل زوري شالل1321221941306062

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار657.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي جادر عويد يونس1322221941026026

كلية الصيدلة/جامعة ذي قار656.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيتبارك عباس راهي دحام1323221942185022

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار628.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيغسق صادق عبود ياسر1324221952167023

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار611.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسن سوادي جابر كاظم1325161951128023

قسم النفط والغاز/كلية الهندسة/جامعة ذي قار609.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيعلي وناس عطشان زغير1326221851028091

كلية العلوم/جامعة ذي قار612.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيهديل مقداد اسود كريم1327221942398034

كلية العلوم/جامعة ذي قار586.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيعلياء اثير ستار جابر1328221942101050

قسم الحاسوب/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار480.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيحسين مؤيد خلف جبر1329221941008006

قسم تكنولوجيا المعلومات/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/جامعة ذي قار472.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين علي عباس شنون1330231941072005
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كلية القانون/جامعة ذي قار439.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعلي محمد هادي كزكوز1331221921311068

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار496.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسكينة محمد حيدر كاظم1332221942424107

الشطرة/كلية الطب البيطري/جامعة ذي قار450.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب اسعد كاظم عبد1333221942143159

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار426.0اعدادية اليرموك للبنينادبيكرار حيدر عباس عبد الحسين1334221921004027

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار425.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحيدر عادل عبد الصاحب محمد1335221921005023

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ذي قار429.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيغالب ثامر شمخي جبر1336221951319018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار482.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينعيم خلف زغير رشدان1337221941311083

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار467.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيشهالء صالح مهدي منذر1338221942321104

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار536.0ثانوية مرج البحرين المختلطةتطبيقيمحمد حسن سكر دخيل1339221951346008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة ذي قار459.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيحيدر أمير هاشم محسن1340221951053015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار548.0ثانوية الضحى المختلطةادبيعلي يعقوب محسن غليس1341221921221015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540.0اعدادية ام البنين للبناتادبيبنين كاظم عبد مكتوب1342221922152010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار473.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيعلي حيدر حسين علي1343221921254026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار460.0اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء رياض عبد سعدون1344221922101022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار450.0اعدادية الشطرة للبنينادبيعباس عزيز محسن عباس1345221921018019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار449.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيحسين علي صليل شالل1346221921366015

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار438.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب ساهر غانم عواد1347221922166012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار436.0اعدادية عشتار للبناتادبيمريم مساعد محسن شمخي1348221922158035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار430.0اعدادية الوحدة للبناتادبيشهيناز مؤيد صبار عباس1349221922150022

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار422.0اعدادية العكيكة للبنينادبيسجاد هادي ياسين سرحان1350221921041026

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار558.0للبنات (ع)ثانوية الصديقة احيائياديان كريم خلف جبر1351221942112010

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ذي قار540.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيعال عبد الحسين سلمان جدعان1352221942125185

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار498.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيميعاد حلو طعيمة غركان1353221922230001

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار468.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبتول أياد بليبص كاظم1354221922164003

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار449.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيدعاء نعيم شايع روضان1355221942160013

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار442.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيبشرى جليل عبد الحسين فراك1356221942321027

الشطرة/كلية التربية للبنات/جامعة ذي قار440.0ثانوية المعارف االهلية للبناتتطبيقيايات حيدر جاسم محمد1357221952420001

كلية األعالم/جامعة ذي قار436.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيسهام اسماعيل كاظم كريم1358161942301022

كلية الطب/جامعة كركوك686.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم ناظم شامل حسين1359201941001010

كلية الطب/جامعة كركوك682.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد جمعه مجيد حميد1360201941048150

كلية الطب/جامعة كركوك681.0 اذار للبنات دراسة كردية11اعدادية احيائيهازه حمزه خورشيد حسن1361201942341076

كلية الطب/جامعة كركوك678.0كردية- داقوق - ثانوية نازه نين للبنات احيائيكوردستان لقمان عادل علي1362201942330038

كلية الطب/جامعة كركوك673.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد حسين جمال موسى1363201941013003

كلية الطب/جامعة كركوك663.0ثانوية الشروق للبناتاحيائينور الهدى سهيل نجم طه1364201942149042

كلية طب االسنان/جامعة كركوك662.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيابراهيم علي فريق صابر1365201941022004
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كلية طب االسنان/جامعة كركوك660.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيهديل شجاع عصام عباس1366201942282236

كلية طب االسنان/جامعة كركوك657.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ محمود يحيى اسماعيل1367171942298060

كلية الصيدلة/جامعة كركوك668.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيدانية علي عمر كاكه ويس1368201942184009

كلية الصيدلة/جامعة كركوك667.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد علي عبد محمد1369201941013089

كلية الصيدلة/جامعة كركوك667.0اعدادية الشهباء للبناتاحيائيمروه علي عزة مجيد1370201942106060

كلية الصيدلة/جامعة كركوك665.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد ناظم عطية حسين1371201941048024

كلية الصيدلة/جامعة كركوك664.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسجى صباح خلف خليل1372201942114045

كلية الصيدلة/جامعة كركوك663.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرفل عمار هاشم عبدالحسن1373201942125012

كلية الصيدلة/جامعة كركوك661.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه هاشم قنبر خليل1374201942117011

كلية الصيدلة/جامعة كركوك661.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائيتارا شيرزاد صابر كاكه1375201942334064

كلية الصيدلة/جامعة كركوك657.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينور يحيى رشيد علوان1376211942099098

كلية الصيدلة/جامعة كركوك656.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب احمد توفيق مجيد1377211942140092

كلية الصيدلة/جامعة كركوك656.0ثانوية  دار المعرفة األهلية للبناتاحيائييقين خالد ابراهيم حسين1378171942262116

كلية الصيدلة/جامعة كركوك655.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيكرار حيدر فرحان علي1379211941011069

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك607.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيصاحب عبد هللا علي شوان1380201951001028

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة كركوك590.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيمصطفى حسين بريج ثجيل1381261951018024

كلية العلوم/جامعة كركوك571.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيفاطمه محمود مهدي عبد1382201942124075

كلية العلوم/جامعة كركوك560.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياياد عواد جاسم محمد1383201941030029

كلية العلوم/جامعة كركوك515.0اعدادية بدر الكبرى للبنينتطبيقيعمر ابراهيم محمد سليمان1384201951025025

كلية العلوم/جامعة كركوك511.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيابراهيم كامران رحيم محمد1385201851048004

كلية العلوم/جامعة كركوك493.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةتطبيقيمصطفى برجس علي محمد1386201951259329

كلية العلوم/جامعة كركوك492.0اعدادية بدر الكبرى للبنينتطبيقياحمد خليل ابراهيم فاضل1387201951025005

كلية العلوم/جامعة كركوك467.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقينبأ خالد درويش ناصر1388201952120037

كلية العلوم/جامعة كركوك454.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينتطبيقياحمد عباس علي طاهر1389201951051001

كلية العلوم/جامعة كركوك441.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيشيرين نزار شمس الدين محسن1390201952345036

كلية العلوم/جامعة كركوك436.0اعدادية الحويجة للبناتتطبيقيسجى قيس سليم حمود1391201952147005

كلية العلوم/جامعة كركوك434.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقينورجان اشرف قاسم عبد الواحد1392201952149039

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك444.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينتطبيقيمشتاق عطية حسن سمير1393201951051019

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة كركوك439.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيناصر ربيع احمد نجرس1394201951257022

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0اعدادية الواسطي للبناتادبيدلنيا صالح الدين محمد غريب1395201922102017

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0اعدادية فلسطين للبناتادبيحوراء هادي خليل علي1396201922140014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك444.0اعدادية الواسطي للبنينادبيقاسم محمد حميد برغش1397201921079043

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك439.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعامر احمد عطية فجير1398201821079037

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك438.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد مؤيد كمال الدين نور الدين1399201921009014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيحسن عباس فاضل شكور1400201921016020
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قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك427.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيمحمد عبد هللا ثابت صالح1401201921200014

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك426.0ثانوية االخاء المختلطةادبيبلقيس برهان عثمان احمد1402321922053001

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك425.0ثانوية القورية للبناتادبيناز فالح حسن احمد1403201922110012

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك423.0دراسة كردية- اعدادية كوردستان للبنين ادبييوسف سامان عبد هللا ابراهيم1404201921304019

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك420.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيمهند حامد مدلول زيدان1405201921234034

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك477.0دراسة كردية- اعدادية آزادي للبنيناحيائياحمد سركوت عبد هللا عبد القادر1406201941302026

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك447.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد نجدت مصطفى محمد1407201941010025

قسم القانون/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك451.0كردية-اعدادية سه رزي المختلطة تطبيقيئه زي عبد العزيز احمد عزيز1408201951365002

قسم العلوم السياسية/كلية القانون والعلوم السياسية/جامعة كركوك430.0اعدادية قازي محمد للبنينتطبيقيمؤمن سردار صالح علي1409201851012029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة كركوك431.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد علي عزيز عباس1410201951048084

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك438.0ثانوية العلياء للبناتادبينور عبد هللا خليل احمد1411201922127013

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك472.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء احمد حسين عارب1412201942348014

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك460.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد ابراهيم علي عبد1413201941088008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك442.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيسيف احمد جاسم محمد1414201941022047

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك441.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيخير هللا حسن محمد خلف1415201941020034

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك440.0ثانوية المعتصم المختلطةاحيائيياسين حسين ياسين نجم1416201941207008

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك432.0اعدادية الشهباء للبناتاحيائيمرادي علي صالح احمد1417201942106059

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك431.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيفاطمه توركش قحطان ايوب1418201952148030

الحويجة/كلية التربية/جامعة كركوك424.0ثانوية الدوحة المختلطةتطبيقيمحمد رحمن حسين عبيد1419231951176006

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك518.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمناهل معن محمد ابراهيم1420201942134085

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك501.0ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه زكي عزيز موسى1421181942175014

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك488.0ثانوية حمورابي االهلية للبنيناحيائيسليمان منصور محمد مصلح1422201941047003

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك447.0اعدادية تل علي للبنينتطبيقيمصطفى احسان ياسين عبد هللا1423201951035018

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك445.0اعدادية الرياض للبنينتطبيقيرضوان صباح وهاب صبح1424201951023008

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة كركوك439.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقياسيل ربيع جاسم محمد1425201952125002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك462.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيزينة علي شهاب احمد1426201922121018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك458.0ثانوية الملحة المختلطةادبيهاجر جمعة عزيز محمود1427201922202004

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك430.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيحازم محمد عبد هللا وسمي1428201921252013

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك425.0ثانوية المعتصم المختلطةادبيسالم عبد هللا صالح خطاب1429201921207016

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك495.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعزام وعد هللا عبد الرحمن احمد1430171941080083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك446.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيفرميسك فتح هللا عبد هللا شفيق1431201952149029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك443.0كردية- اعدادية جوارجرا للبنات تطبيقيمدينه ناظم محمد قادر1432201952331047

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك429.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمروان محمد جاسم محمد1433201951019083

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة كركوك428.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعلي حسن احمد عبيد1434201951204016

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك464.0اعدادية التسامح للبناتادبينورا خالد ناصر حسين1435141922076134
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قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك578.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد عباس محمد زيدان1436201941013012

قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية األساسية/جامعة كركوك518.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل خليل حسن1437201951030072

كلية الطب/جامعة واسط666.0اعدادية القدس للبناتاحيائيجنات عبد الكريم شاكر عباس1438261942104032

كلية الطب/جامعة واسط664.0اعدادية القدس للبناتاحيائييسرى عبد الرضا مهدي صخي1439261942104161

كلية طب االسنان/جامعة واسط666.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيهدى حميد رويضي جبح1440261942152021

كلية طب االسنان/جامعة واسط665.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب داخل صيوان ناصر1441221942424090

كلية طب االسنان/جامعة واسط662.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب مجيد عبد الرضا ابو الريش1442281942065032

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط484.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكاظم جوده ساجت1443261951011023

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة واسط480.0الخارجياتتطبيقياسيا صاحب كريم محمد1444261952401002

قسم الكهرباء/كلية الهندسة/جامعة واسط464.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكرار سالم عبد هللا مريهج1445281951002053

كلية العلوم/جامعة واسط561.0اعدادية المثنى للبنيناحيائييوسف بريسم خيري كاظم1446261941005136

كلية العلوم/جامعة واسط455.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسن جمهوري زغير عليوي1447281951001024

كلية العلوم/جامعة واسط434.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد خلف عبد فليح1448281951151597

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط461.0ثانوية الغسانية المختلطةادبيياسر ستار خضير عباس1449261921156046

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط438.0ثانوية السراج للبنينادبيعلي محمد مجيد كريم1450281921031025

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعيسى عارف علي عبد1451261821159022

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط425.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي عواد راضي عباس1452261921017064

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد علي حسين سالم1453261921015069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط424.0اعدادية السياب للبنينادبيعباس رعد نعيم محمد1454261921045029

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط453.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرسل منير بدن محمد1455261942143036

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمثنى جبار كاظم حنون1456261941027115

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط426.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحيدر محسن خضير مطير1457261941209069

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط422.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيسجاد صاحب هاشم علوش1458261941005052

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة واسط421.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين حميد جبر عويمر1459261951019013

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط520.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد ابو ذر عبد اللطيف عبد الحسن1460261942090044

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط511.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيانفال كامل زبون عصفور1461261942097017

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط502.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب هويدي راضي ورجين1462261942115020

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط496.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه خالد كريم هاشم1463261942085051

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط486.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيهدى سالم معيدي وادي1464261942109117

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط478.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيزهراء رشيد حسن كريم1465261942152009

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط447.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر كريم حسين ملوح1466221951010118

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة واسط440.0ثانوية اسمرة المختلطةتطبيقيفاطمه احمد محيسن محمد1467231952202006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط600.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي غالي رحيم عنبر1468261921025055

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط564.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين سلمان حنون راضي1469261921045009

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط515.0ثانوية بلقيس للبناتادبيمنتهى محسن علي خلف1470261922116011
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كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط482.0اعدادية المودة للبناتادبينبأ صادق هاشم حسن1471261922078019

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط472.0اعدادية الرفاعي للبناتادبياالء جواد كاظم جاسم1472221922168002

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط451.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيحسام جبر ملك طربوش1473261921158006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط572.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحيدر صبيح نايف عبد الحسين1474221941307054

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط551.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائينور فجر عبيد كيطان1475261942072050

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط507.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحسن جبار قاسم طالك1476221951051008

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط502.0اعدادية النعمانية للبناتتطبيقيغفران رشيد محسن حمد1477261952087006

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط427.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزينب لطيف جوده عذاب1478221952175018

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة واسط421.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيموسى شناوه بديوي عرف1479221951311184

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط448.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيسجى جاسم هويدي عليوي1480261922072025

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط424.0ثانوية الحياة المختلطةادبيزينب هاشم دمن هربود1481261922151008

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط421.0اعدادية الكوثر للبناتادبيعلياء كامل جاسم حلو1482261922083045

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط420.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيزينب عادل صبيح فزع1483261922139011

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط453.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور علي عدنان عبد العباس1484261942120249

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط447.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيكرار علي خلف بنور1485261941028085

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط444.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسراء عباس عمران اسماعيل1486261942120005

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط441.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسرى سعد عبد خليف1487261942120150

العزيزية/كلية التربية األساسية/جامعة واسط422.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيكرار ياسر حسين حسن1488221941229010

كلية الطب/جامعة ميسان682.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيامير عبد الرضا حنين خضير1489291941002020

كلية الصيدلة/جامعة ميسان661.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعبد الرحيم قاسم هادي باصي1490231941006089

كلية الصيدلة/جامعة ميسان660.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيزينب علي محمد عباس1491211942143053

كلية الصيدلة/جامعة ميسان656.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى عبد العظيم عبد الرزاق اسد1492281941006157

قسم النفط/كلية الهندسة/جامعة ميسان679.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيحنين عمر طارق جاسم1493111952088002

كلية العلوم/جامعة ميسان554.0ثانوية النضال للبناتاحيائيهدى هادي موسى حسين1494281942050063

كلية العلوم/جامعة ميسان549.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء جاسم اخليفه زاير حسن1495281942055045

كلية القانون/جامعة ميسان457.0ثانوية السراج للبنينادبيناصر قيس وادي علي1496281921031037

كلية القانون/جامعة ميسان435.0ثانوية ذات الصواري للبنينادبيباقر محمد مجيد حميد1497281921033004

كلية القانون/جامعة ميسان435.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين جهاد حسون عطوان1498281921012015

كلية الزراعة/جامعة ميسان424.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيكاظم عالوي حسين ماجد1499281951017066

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان477.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى كاظم كاطع حسوني1500281921002068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان424.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء مهدي وحيد جبار1501281922078018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان423.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء جبار طاهر كليل1502281922088026

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة ميسان432.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل كريم نعمه لفته1503281951151571

كلية التربية/جامعة ميسان429.0ثانوية العدل للبناتادبياسيل خلف سوادي رشود1504281922082002

كلية التربية/جامعة ميسان428.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيسميه كاظم بدر غانم1505281922092045
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كلية التربية/جامعة ميسان476.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء مطر عباس ياسين1506281952050033

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان486.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسين محمد تويو خضير1507221921086029

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0ثانوية النجاة للبناتادبياسراء حسن حافظ عبود1508281922095002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان427.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد علوان سيد برغش1509281921016053

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان424.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيحسنة قاسم علي راضي1510281922053008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان420.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي حمود مجبل مايع1511281921004093

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان440.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيمرتضى رحيم حريجه مختاض1512221941233010

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان426.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب جبر حسن فديغ1513221942172043

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان425.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيآيه مخلد خضير عبد الواحد1514281942090002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم صخي1515281951020002

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان473.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيابرار علي محمد محمود1516281952062001

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان471.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيطيبه شاكر محمود احمد1517281952078030

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان448.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيحميدة حافظ حليم جخيور1518281952067007

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيضحى محمد زبون عبد الحسين1519281952190067

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان441.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحمزه خميس محمد حافظ1520281951104023

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان435.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء احمد طعمة بدن1521281952055017

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيرسل علي كريم جاسم1522281952071008

كلية التربية األساسية/جامعة ميسان433.0ثانوية العمارة للبناتتطبيقيبنين عوده إسماعيل ضيدان1523281952059009

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان438.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين حازم عبد الزهرة حميدي1524281921002014

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان436.0اعدادية المشرح للبنينادبيعباس خوفي سلمان موشي1525281921018037

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان434.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعلي حسين كاظم خليفة1526281921022054

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة ميسان431.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين محمد طه ياسين1527281921012022

كلية طب االسنان/جامعة المثنى662.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيمحمد عادل خضير جاسم1528111941039012

كلية طب االسنان/جامعة المثنى660.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائيتبارك يحيى محمد عبد1529291942050046

كلية طب االسنان/جامعة المثنى659.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيشروق باسم محسن مرهج1530291942053051

كلية طب االسنان/جامعة المثنى658.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسجى حاتم كامل سلمان1531291942057178

كلية الصيدلة/جامعة المثنى673.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي اياد جاسم عمران1532291941002110

كلية الصيدلة/جامعة المثنى667.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى سعد نواف وناس1533291941005114

كلية الصيدلة/جامعة المثنى665.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب فليح رواك هداد1534291942052149

كلية الصيدلة/جامعة المثنى659.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيزكريا كريم عبد فزع1535221941301022

كلية الصيدلة/جامعة المثنى659.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء رزاق عزيز محمد1536291942052074

كلية الصيدلة/جامعة المثنى657.2ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد مصطفى محمد اسماعيل1537291941020030

كلية الصيدلة/جامعة المثنى657.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائياحمد باجي عوده عبد1538221941076007

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى489.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين عبدالرزاق1539291951007045

قسم المدني/كلية الهندسة/جامعة المثنى467.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي السجاد جمال خضير مطر1540291951013015
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قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى630.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسعد جبار فيصل كاظم1541291941153134

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى622.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبنين علي صباح دوني1542291942058013

قسم الكيمياوي/كلية الهندسة/جامعة المثنى599.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين ميثم مسلم علي1543291941003094

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحيدر قحطان نافع جوان1544291941153119

كلية العلوم/جامعة المثنى530.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيزيد جعفر فخري عبد الحسين1545291941005051

كلية العلوم/جامعة المثنى521.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفضه سعد سوادي دويح1546291942057232

كلية العلوم/جامعة المثنى518.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيضحى سمير منصور محمد1547291942052173

كلية العلوم/جامعة المثنى509.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائياياد كاظم عبيد عجمي1548291941105004

كلية العلوم/جامعة المثنى508.1ثانوية التحرير للمتميزيناحيائييوسف صباح حسن علي1549291941020038

كلية العلوم/جامعة المثنى457.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينورة مازن علي حسون1550291952054044

كلية العلوم/جامعة المثنى450.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينجاة عباس فاضل عبين1551291952055033

كلية العلوم/جامعة المثنى449.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيوفاء جالوي جبر كاطع1552291952160061

كلية العلوم/جامعة المثنى448.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمسلم علي عويد مشيط1553291951004168

كلية العلوم/جامعة المثنى447.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب علي محمد علي1554291952051062

كلية العلوم/جامعة المثنى443.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيدعاء محمد شالل شعير1555291952056011

كلية العلوم/جامعة المثنى440.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتتطبيقيروان علي جاسم محمد1556291952050018

كلية العلوم/جامعة المثنى439.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيالفي طالب زعيبط ونان1557291951004126

كلية العلوم/جامعة المثنى436.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا خلف عطية1558291851004171

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى474.0الخارجيوناحيائيعبدهللا صاحب مكين ثكاب1559291941400022

قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب/كلية العلوم/جامعة المثنى451.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس فيصل موسى ذعذاع1560291951004080

كلية القانون/جامعة المثنى454.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحسين كامل عباس ظاهر1561291921153063

كلية القانون/جامعة المثنى441.0ثانوية صفية للبناتادبياالء جساب عبد الرزاق عبد1562291922084010

كلية القانون/جامعة المثنى439.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى سالم غريب عبد1563291921017230

كلية القانون/جامعة المثنى438.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيمحمد مثنى عباس محمد هادي1564291921006042

كلية القانون/جامعة المثنى435.0ثانوية االمام امير المؤمنين للبنينادبيياسين سعد صالح مهدي1565291921006051

كلية القانون/جامعة المثنى432.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيسجاد علي نعمه مطر1566291921014087

كلية القانون/جامعة المثنى483.0اعدادية ابن حيان للبنيناحيائيكرار عبد الحسن عجه عجان1567291941100107

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى438.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيحسين نادر عجيمي حاشوش1568291921110017

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى425.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتاحيائيدالل فاهم لوطان عجمي1569291942050068

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى431.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيرعد عبد الحسين سند عطوب1570291951025038

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة المثنى421.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين كامل حمود ذباح1571291951005029

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى496.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد قاسم بهالوي مهوس1572291941003246

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى468.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبنين لطيف محمد حسون1573291952153012

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى466.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيرحيم جياد كاظم ردام1574291951004059

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى466.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيحسين حيدر كامل عبدهللا1575291951003046
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كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى463.0اعدادية الرميثة للبناتتطبيقيسهام سوادي عبد ديبح1576291952057056

كلية التربية للعلوم الصرفة/جامعة المثنى460.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد لقطان رمان عباس1577291851008051

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيتبارك محمد ناعم عمران1578291922050029

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى541.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك كريم سعد دنوف1579291922054030

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى540.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين سامي غياض كنير1580291921009035

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى512.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينادية حيدر رشاد جهاد1581291922078105

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى506.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرغد مهدي جياد عزيز1582291922054046

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى578.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيكوثر هويدي خريجان شنوان1583291942052221

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى514.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيبارق حميد خليل عباس1584291951025012

كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة المثنى490.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعبد الخالق محمد فرحان عبد الرضا1585291951153184

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى447.0ثانوية البسملة للبناتادبيخوله جواد كاطع مذبوب1586291922069024

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى434.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيصفاء تركي خالوي جبر1587291922054091

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى433.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيرضاء موسى صالح مهدي1588291822064020

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى426.0ثانوية التآخي للبنينادبيعلي عامر رويضي ظاهر1589291921018028

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى423.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيسلمان كريم جياد حمود1590291921106015

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء عبد الرضا محمد خالوي1591241922122023

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى422.0ثانوية فلسطين النموذجية للبناتادبيزينب سعد صبار منهي1592291922050068

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى463.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس فنجان فيصل بردان1593291941007196

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى463.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيافراح فراس هالل ابوالجيج1594291942069004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى450.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيبتول جاهل حاشي جشعم1595291942069006

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى444.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء داخل شاني حمدان1596291942054037

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى455.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيايات حيدر حميد حمزة1597291952085004

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى449.0اعدادية ابن حيان للبنينتطبيقينزار جبار مطر سوادي1598291951100202

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيثناء قابل فرحان فضيح1599291952153014

كلية التربية األساسية/جامعة المثنى435.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد رياض جوده كاظم1600291951007004

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء581.0اعدادية غماس للبنيناحيائيرياض سمير جاسم محمد1601241941016041

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء578.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيشهد فليح صالح محمد1602181942242091

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء569.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيغسان ظافر فيصل محمد1603181941049027

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء562.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيفرح ياسين محمد عبد1604181942374045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء456.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيناظم زهير ناظم سعيد1605181851070065

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء450.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيبالسم عباس كريم عباس1606181952374005

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء443.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيغيث مدلل عباس محمد1607181951350035

كلية العلوم التطبيقية/جامعة سامراء440.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيرزاق صحيب حمزه كاظم1608231951282013

كلية التربية/جامعة سامراء545.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمجيد احمد ضايف رحيم1609291921014167

كلية التربية/جامعة سامراء471.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا لطيف عبد احمد1610121921023021
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كلية التربية/جامعة سامراء432.0اعدادية الوطن للبنينادبيمحمد عبد الحافظ يوسف حميد1611181921029019

كلية التربية/جامعة سامراء428.0ثانوية الصقور للبناتادبيساره ستار دوحي جبر1612181922206013

كلية التربية/جامعة سامراء453.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيصادق صالح طه حسين1613181941002073

كلية التربية/جامعة سامراء451.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيموسى عبدالباسط سرحان حسين1614181941113022

كلية التربية/جامعة سامراء451.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيسنان عبد النبي متعب احمد1615181941005027

كلية التربية/جامعة سامراء438.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائياحمد نديم لطيف احمد1616181941033008

كلية التربية/جامعة سامراء436.0ثانوية ضرار بن االزور المختلطةاحيائيعلي جاسم شاهين حمود1617181941113011

كلية التربية/جامعة سامراء435.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيجنان ماجد حسن سلمان1618181942374017

كلية التربية/جامعة سامراء434.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن رزاق عبد رهيف1619241941017014

كلية التربية/جامعة سامراء433.0ثانوية الريان للبناتاحيائيغفران رافد عبود حسن1620181942250030

كلية التربية/جامعة سامراء455.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقييعقوب عبد علي صويل تقي1621221851023052

كلية التربية/جامعة سامراء453.0ثانوية الفالح المختلطةتطبيقيهشام محمد صكبان عبد1622231851198034

كلية التربية/جامعة سامراء432.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمحمد خليل سلمان دحام1623221951374072

كلية التربية/جامعة سامراء430.0ثانوية بور سعيد المسائية للبنينتطبيقيمحمد حرب عزيز مخيط1624241951200043

كلية التربية/جامعة سامراء430.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيمؤمل حسين علي عبداالمير1625181951006052

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/جامعة سومر436.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيضياء سعيد حميد حسين1626221951051020

كلية القانون/جامعة سومر446.0اعدادية االطهار للبنينادبيحسين علي خشين لبيد1627221921034014

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر447.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيباقر احمد حمود كاظم1628221921090006

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة سومر436.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمصطفى عامر حسناوي عيفان1629191921013056

كلية التربية األساسية/جامعة سومر450.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور فرحان حويل زويد1630221942141249

كلية التربية األساسية/جامعة سومر443.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعمران كريم خير هللا مطر1631221951070058

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر440.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبينور هادي رحيل خزي1632221922309004

معلم الصفوف االولى/كلية التربية األساسية/جامعة سومر660.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمنار نعيم مكطوف عكلة1633221942424165

كلية علوم البيئة/جامعة القاسم الخضراء437.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرقية علي عبد الحسين جاسم1634231952109010

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء575.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيحيدر مهند حسن جبر1635251941003012

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء571.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعواد حسين نور حسن1636231941164039

كلية التقانات االحيائية/جامعة القاسم الخضراء437.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي كماز عواد خشان1637291951007123

كلية الطب/جامعة الفلوجة683.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي نافع حمادي1638191941118039

كلية الطب/جامعة الفلوجة683.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيعمار ضياء صالح محمد1639191941009201

كلية الطب/جامعة الفلوجة675.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسندس احمد فريح محمود1640191942383095

كلية الطب/جامعة الفلوجة664.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيعبد هللا منجد حسن محيميد1641101941161009

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة670.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيغفران غازي غريب جاسم1642191942246071

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة587.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاحيائيغفران طه خضير نايل1643191942369219

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة568.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيوجدان حاتم جاسم محمد1644191942231006

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة565.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعبدالودود سحاب صالح احمد1645181941044031
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كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة556.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد صالح هاشم عبد1646101941041008

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة551.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيخضر حسين محسن علي1647191941009100

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة542.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيسفانه ياسر فائز محمد1648191942166045

كلية العلوم التطبيقية/جامعة الفلوجة449.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقينور رميض ذياب نافع1649111952064027

كلية القانون/جامعة الفلوجة455.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيتبارك جاسم محمد محل1650191922188011

كلية القانون/جامعة الفلوجة436.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياحمد صباح فاضل عبد الحمد1651191921011003

كلية القانون/جامعة الفلوجة440.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد جمال يوسف فراس1652191941071080

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة440.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد الرزاق فرحان حسين علي1653191921010010

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة437.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعقيل سالم مطر بهن1654101921010018

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة425.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبياحمد علي درع صالح1655191921010002

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة439.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيعالء احمد علي جراد1656191941063019

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة438.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيعمر عقيل استير خورشيد1657131941242024

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة426.0ثانوية المآذن المسائية للبناتاحيائيصفيه اسماعيل ابراهيم عماش1658191942369199

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الفلوجة423.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأيثار عبد حميد عبد1659191942173011

كلية العلوم االسالمية/جامعة الفلوجة433.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيايالف مشحن شياع عباس1660191942245003

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية667.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنيناحيائيمنتظر ناجح نجم عبد1661251941031852

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية666.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي صالح1662251941200206

كلية الطب/جامعة جابر بن حيان الطبية663.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائييعلى ايثار عالء عبد الزهره1663251941042029

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية662.0اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد وهاب سوادي حسون1664251941050007

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية660.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيفاطمه محمود عبد الكريم خليفه1665251942062683

كلية الصيدلة/جامعة جابر بن حيان الطبية657.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسراء سالم عبد الهادي جعفر1666251942062510

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر430.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد احمد خلف حميد1667171941161071

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد حسين عبد علي1668171941121026

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر427.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيالهام عباس حسين الياس1669171942261016

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر424.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيادريس خضر محمد علي1670331941070014

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر437.0ثانوية المدينة المنورة للبناتتطبيقيشيماء زينل محمود يوسف1671171952241012

كلية التربية األساسية/جامعة تلعفر420.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد صالح قاسم حسن1672171951124070

قسم الكيميائية وتكرير النفط/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز611.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس فاضل ناصر عبد الكريم1673161951049079

قسم النفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز645.0ثانوية العمارة للبناتتطبيقينور الهدى فاضل عبيس جاسم1674281952059054

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز595.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم محمد سعيد1675161951060132

كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز583.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيجاسم عبد هللا عبد الحسن عاتي1676161951307009

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية477.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيحسين حافظ اسماعيل محمود1677211921244007

كلية االدارة واالقتصاد/جامعة الحمدانية425.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي حميد خليل زين العابدين1678171951124049

كلية التربية/جامعة الحمدانية492.0ايسر- الخارجيات ادبياطياف خير الدين احمد ابراهيم1679171922403012

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0اعدادية برطلة للبنينادبيعلي فيصل حازم داود1680171921067026
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كلية التربية/جامعة الحمدانية595.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينه عقيل اسماعيل خليل1681171942249047

كلية التربية/جامعة الحمدانية473.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيواثق حكمت سعيد منصور1682171941069025

كلية التربية/جامعة الحمدانية515.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيخليل فيصل خليل ابراهيم1683171951018035

كلية التربية/جامعة الحمدانية453.0(أ)اعدادية الساجدات المركزية للبنات تطبيقيزينب نجم عبد هللا يونس1684251952084076

كلية التربية/جامعة الحمدانية441.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيخالت خالد خالت حجي1685171951364015

كلية التربية/جامعة الحمدانية434.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد ذنون يونس عبد هللا1686171951142047

كلية التربية/جامعة الحمدانية430.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيحيدر عدي محمد عبدعلي1687241951065005

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية662.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيرشيد محمد رشيد عباس1688101941013056

كلية طب االسنان/جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية657.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيأمنه حيدر هاشم حسن1689131942091003

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم627.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين ماجد عبد الزهرة فليح1690151941013032

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم608.0اعدادية السياب للبنيناحيائياياد قاسم عبد الرسول هادي1691131941030017

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم574.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسين عباس كريم عجيل1692141941026023

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم570.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمحمد صبري شفيق مصطفى1693101941024041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم545.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيحسين علي عبد الرزاق هادي1694101941020057

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم519.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيايوب حسان يونس عبد1695111851054001

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم507.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد عبد الرضا صبيح جاسم1696281951151036

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم487.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقياحمد كاظم عبد جياد1697231951006002

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم451.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعباس جاسم كاظم عبيس1698231951044016

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم451.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيياسر باسم نعمة طه1699231951038041

كلية العلوم/جامعة الكرخ للعلوم448.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمحمد عارف هادي فهد1700191951040032

كلية التحسس النائي والجيوفيزياء/جامعة الكرخ للعلوم535.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيجعفر احمد عوده عناد1701251941007043

كلية معلوماتية االعمال/جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت434.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيدينا رافد احمد محمود1702101952120020

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيعذراء عباس عبد الصمد عبد هللا1703201942114055

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية بحركه للبنيناحيائيماجد حميد وسمي احمد1704311941100013

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية659.0ثانوية النصر للبناتاحيائيساره كامران طالب عمر1705201942137034

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية657.0دراسة كردية- اعدادية كويستان للبنات احيائينيان شيرزاد توفيق حمد امين1706201942334247

قسم تقنيات المختبرات الطبية/كركوك/الكلية التقنية القسم الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيشهد امير احمد سعدي1707201942138076

قسم هندسة تقنيات التبريد والتكييف/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية524.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيروني يوسف حبيب بولص1708171941364028

قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية/الموصل/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية612.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد صفاء نوفل عواد1709201951005045

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية480.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيرامي بسام الياس حنا1710171951228007

قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات/الموصل /الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية472.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينتطبيقياحمد خليل ابراهيم حسن1711181951154001

قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة/كركوك/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الشمالية593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياسيل كريم حسن خلف1712201942160008

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية670.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحمزة سليمان احمد سليمان1713171941350054

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية666.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب حبيب جعفر محمد1714171942241036

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية665.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عزام احمد سعيد1715171941008043
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الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية660.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرسل يوسف محمد بلو1716171942329029

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية658.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرغد نايف عبودي حسن1717171942280119

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية654.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد عبدهللا عمر محمد1718171941019087

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياسراء احمد حمادي خضير1719171942280003

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيقتيبه حسين علي حبش1720171941007183

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية652.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبيدة عماد فاضل جاسم1721171941017166

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيمحي الدين شمس الدين محمد نقي1722171941071004

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية649.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيسيف نصر محمد احمد1723171941028104

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية646.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيدعاء محمد علي محمد1724261942072011

الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية641.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور ماهر مجيد حميد1725171942289185

(االسعاف الفوري)قسم تقنيات التمريض /الموصل/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية601.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيايمان علي حسين خلف1726171942238029

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية662.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيحليمة محسن عمران علي1727201942114019

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية653.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيهديل محمد احمد عبد هللا1728171942051017

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية651.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزهراء علي حسين يونس1729171942294136

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0انقرة-ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيااحيائيمحمد عبد اللطيف حمود بكر1730131941242030

كركوك/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية644.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الخالق حسين اهالل حسين1731171941350107

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية650.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيايثار احمد مصلح عبد1732191942178013

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية630.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نكتل محسن حسين1733171941008332

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية628.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيابراهيم علي احمد خضر1734171941003002

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية623.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيساجد جاسم محمد سلمان1735171941340004

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية المنصور للبنيناحيائينشوان مربد محمد جودر1736181941045054

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية617.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد تحسين حمود مانع1737201941025055

(صالح الدين)الدور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية613.0اعدادية النيل للبنيناحيائيابراهيم صفوان محمد شاكر محمود1738171941027002

قسم تقنيات المختبرات الطبية/الحويجة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الشمالية635.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد شهاب احمد صادق1739201941015006

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية589.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيخالد مشعل فتحي عابد1740171941007071

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية439.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيرند خالد الياس سفو1741171942245044

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية431.0ثانوية حسنكوي للبنيناحيائيمحمود سعود محمود عثمان1742171941218027

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية429.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعلي محمد اسماعيل نريمان1743331941070053

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية421.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود عبد الباسط غازي محمد1744171941012082

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية412.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر محسن مرعي حسن1745171941018148

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية583.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء علي عبد الوهاب جعفر1746281952080008

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية406.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيوسام عكيد يحيى حميد1747171951028185

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية405.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمنهل فواز عزيز ابراهيم1748171951020121

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية404.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينه يعرب فخري حسيب1749171952286033

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسليمان عبد الستار محمود محمد صالح1750171951023076
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الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية401.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمود خالد مدهللا محمد1751171951027129

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية399.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيسعد صبحي يونس احمد1752171851005041

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية393.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيليث نشوان عادل محمود1753171951023160

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبيدة عمار جار هللا يونس1754171951010015

الموصل/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية382.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيهاشم ثامر محمود عاصي1755171951002082

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية403.0دراسة كردية- اعدادية روشنبيري للبنين احيائيمحمد دلشاد حسن امين1756201941303141

كركوك/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الشمالية373.0دراسة كردية- اعدادية لورستان للبنين تطبيقيبكر محمد فاتح عمر1757201951299008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية404.0ثانوية حمرين المسائية للبنينادبيابراهيم سامي جليل مظهور1758311921072004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية عوينات للبنينادبيجابر صباح سالم عروش1759171921111005

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيحسن محيبس حسن محمد1760221921318008

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمصطفى مدحت محمد حسن1761171921017100

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمصطفى سعد سالم عبد الجبار1762171921144111

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية فايدة للبنينادبيزينة حبش ابراهيم ياسين1763331822016018

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية376.0ثانوية زمار للبناتادبيبشرى طه محمد علو1764171922259003

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمصطفى اكرم طه سلطان1765171921016101

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية الخصم للبنينادبيخالد احمد اسماعيل روضان1766181921016011

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية370.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيياسر محمود محمد عبد هللا1767171921350302

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية367.0ثانوية سد الموصل للبنينادبياحمد شاكر محمود جاسم1768171921094004

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيامنه عبد المنعم يونس حسين1769171822297010

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائياستبرق عبد الرحمن محمود علي1770311942081002

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية388.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمصطفى احمد نجم الدين عبد هللا1771171951015156

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية385.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقييحيى خالد احمد عطية1772171951028190

الموصل/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرشا فواز علي خليل1773171952288036

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية417.0اعدادية الزهور للبناتادبياستبرق يوسف خضر تمر1774171922290011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية395.0اعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد عبد العزيز مطر حمد1775181921036031

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية384.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيانوار هاشم حبيب فرج1776171922305011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية383.0اعدادية صفية للبناتادبيديانا فرحان فنر حمو1777171922295009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0اعدادية االصمعي للبناتادبياية محمد صديق مجيد1778171922289009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية379.0اعدادية سارية للبنينادبياحمد عباس محمد سلطان1779171921018013

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية378.0ثانوية العدالة للبنبنادبيعبد الرحمن ادريس يونس سرهيد1780171921201003

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية373.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب احمد عبد الجبار محمد صالح1781171922285034

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية364.0اعدادية بحزاني للبنينادبيميالد سليمان حاجي اسماعيل1782171921060009

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية361.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيسيزار باسم رشيد جمعة1783171921059011

نينوى/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية360.0اعدادية زينب للبناتادبيسيماء حسن علي حمد1784171922285049

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبينريمان صابر محمد علي محمود1785201921311124
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كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيسهى محمد علي سلمان سمين1786181922231013

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية387.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيهاني محمود عليوي علي1787201921201045

كركوك/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية389.0عربية-اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائيةاحيائيعمر عبدالعزيز احمد ابراهيم1788201941259218

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية397.0اعدادية الرياض للبنينادبيعلي جليل ابراهيم روان1789201921023030

الحويجة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية391.0اعدادية تل علي للبنينادبيخلف ابراهيم حمود عبد هللا1790201921035006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيورود علي شوكت مجبل1791181822268035

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية390.0ثانوية سامراء للبناتادبيايناس عباس فاضل محمود1792181922180011

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0اعدادية طارق بن زياد للبنينادبياحمد عالء موسى سعود1793181921036004

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية377.0ثانوية الكفاح للبنينادبيسعد محمد عبد هللا درويش1794181921022006

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية375.0ثانوية عمرو بن جندب الغفاري  للبنينادبيمحمد مؤيد جاسم محمد1795181921041051

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية372.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيعبد هللا فيصل يوسف غضب1796181921096022

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية365.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيأساور ابراهيم بدر محمد1797181922268001

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية398.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيمحمد عنتر عبد المجيد محمد1798181951332135

قسم تقنيات المحاسبة/(صالح الدين)الدور/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الشمالية382.0ثانوية البيان للبناتتطبيقيايه خالد رمضان صالح1799181952246005

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 670.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحيدر عبد السادة نبهار ابو طهيرة1800291941002058

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 667.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الواحد طاهر كزار1801251941205203

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيمنتظر عمار مدلول صكبان1802231941169039

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 658.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمرتجى رسول حمادي حسن1803241941006084

الكوفة/الكلية التقنية الصحية والطبية/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب نظيف مشجل عطيه1804251942095054

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن ضابط عبد هللا طرير1805241941035025

بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 629.0ثانوية المصطفى االهلية للبنيناحيائيعلي رسول هيجل حمزة1806241941058008

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 631.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حميد شاكر دهام1807241941076045

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسين رعد جفات كاطع1808231941257041

قسم تقنيات التمريض/بابل/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 615.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياصيل رياض حسين عبد هللا1809231942271029

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 672.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين عبد الرضا جبار عباس1810241942220077

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 664.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيضحى فاخر تفكير مراد1811251942062565

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 660.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي مهدي حمزه خشان1812231941042099

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 659.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائينبأ حسن عبد الرضا حسن1813181942375031

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 654.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء محمد عبد راضي1814221942158041

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 653.0اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين عدنان مطلك عبد الواحد1815261942104025

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 651.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي محمد طاهر محمد1816271941030026

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب حسين ابراهيم خليل1817231942080065

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 649.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيأبا ذر عبدالكريم هاني مهدي1818231841006001

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 647.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيطاهرة عبد الرسول احمد سلمان1819111942105102

الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 642.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الحسين عليوي1820231942113036
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الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 637.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب محمد نعمه داود1821231942113052

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 620.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيغافل عبد االمير غافل منسي1822251941150240

قسم تقنيات التمريض/الكوفة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين جبار حسن عباس1823241941169022

قسم تقنيات صحة المجتمع/كربالء/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية النصر للبناتاحيائيآيات ابراهيم رحيم وحيد1824221942167003

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 618.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعباس حيدر يتيم بديوي1825241941002079

قسم تقنيات صحة المجتمع/القادسية/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 614.0اعدادية النجدين للبنيناحيائياحمد كاظم عالج رحيل1826241941063005

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية السالم للبنيناحيائياثير كريم جايد جاسم1827221941013002

قسم تقنيات التمريض/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 605.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين علوان فيصل شاكر1828241941035033

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 611.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيمحمد جبار محسن مصاول1829221941219018

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعباس محمد عبد الحسين جعفر1830221941039076

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 608.0اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم محمد ضفير1831221941013118

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعباس عبد الرضا عجمي سلمان1832241941204054

قسم تقنيات صحة المجتمع/السماوة/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 607.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعالء عوده جاسم احمد1833221941001054

قسم تقنيات المختبرات الطبية/المسيب/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 635.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائياحمد سالم عبود محسن1834231941011005

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 648.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيعلي مغامس شاكر غضب1835241941029059

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 625.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد وحيد محمد مذري1836241941071067

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيحسن عبد علي هادي كشيش1837221941046012

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 621.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسين عرفان عباس مهول1838241941168020

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 617.0ثانوية بطلة كربالء للبناتاحيائيايه خيون سعيد عيدي1839281942052016

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي حاكم جواد عبيد1840231941012096

النجف/المعهد التقني الطبي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 613.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيياسر صابر عبيد ياسر1841241941002175

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي محمد خماس حمود1842271951004045

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيقاسم محمد حبيب حسين1843231951164034

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 398.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحيدر حمزة عباس علي1844161851046028

بابل/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعلي حسين عبدزيد جاسم1845231951164029

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 416.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينتطبيقيحازم عاجل عنون عبد1846241951205002

النجف/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 385.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعمار زرزور سلمان مهدي1847241951014051

كربالء/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسين فالح فرهود طاهر1848161851043041

السماوة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء محمد فزاع محسن1849291952051054

قسم تقنيات الكهرباء/الرميثة/المعهد التقني التكنلوجي/جامعة الفرات االوسط  التقنية 389.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيايمن مسلم حفوف حسن1850291851025015

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 408.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبتول عباس عبد نور سباح1851111922076019

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 392.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعقيل قاسم عبد محسن1852221821055030

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية رفيدة للبناتادبياسراء عباس خضير عباس1853111922106005

بابل/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 400.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعال حميد فاضل عبد الحسين1854231942115108

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيامين نجاح راضي محمد1855251921164010
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النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 397.0الخارجياتتطبيقيايالف احمد صبحي محمد1856251952401004

النجف/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 382.0اعدادية أم المؤمنين للبناتتطبيقيمروه ماجد خير هللا ياور1857241952113017

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 417.0اعدادية الشهيد سالم الوزني للبناتادبيامير عباس جبار عبد الحسين1858271921049011

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 384.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيأمل محسن جبير طالل1859271922102005

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 371.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيعلي كاظم غانم زكر1860271921154068

كربالء/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 391.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقينور حازم محمد كنبر1861271852059083

السماوة/المعهد التقني االداري/جامعة الفرات االوسط  التقنية 404.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمة هادي عويز حسن1862291952051088

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى675.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيامنه احمد عبد الغفور محمد1863141942078008

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى671.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب علي كاظم حسين1864141942111122

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى670.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه جبار بديوي سالم1865111942076118

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد جواد كاظم جاسم1866141941003001

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمرتضى نعمه طاهر محمد1867221941261012

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى665.0إعدادية المروج للبنيناحيائيحسين صباح نوري كاظم1868141941013019

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيوالء سامي حميد مجنون1869211942178261

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء نجم عبد هللا عليوي1870121942112065

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى662.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء ضياء محمد حسن1871151942045039

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيعذراء خالد سامي خلف1872281942051077

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى659.0ثانوية فدك للبناتاحيائيمريم العذراء عبد العباس حسن جاسم1873141942070107

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى657.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيهبه رياض محمد عباس1874111942078034

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب مصطفى كامل جبر1875161942332063

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى655.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيريان فارس عبد القادر شيت1876171941012031

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فالح جواد كاظم1877251942062376

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى653.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزهراء صباح كامل مزعل1878231942126053

بغداد/كلية التقنيات الصحية والطبية/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرانيا علي محمود عبد الغني1879191942178022

قسم هندسة تقنيات الحاسوب/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى469.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عواد يعقوب عواد1880101951061011

قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة/بغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/الجامعة التقنية الوسطى544.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيماجد جميل عويد حمد1881221941028067

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى490.0يلوا-مدارس المنصور العراقية االهلية تركيااحيائيسجاد احمد هاشم خلف1882131941239004

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى463.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمرتضى عبد الزهرة مصطفى حسين1883161951301071

قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي/بغداد/الكلية التقنية الهندسية/الجامعة التقنية الوسطى461.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيماهر عباس عبد النبي فالح1884161951363244

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى472.0اعدادية دمشق للبنينادبيعلي حسين عليوي اسماعيل1885111921021086

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية شفق النور للبنينادبييوسف جبار جواد كاظم1886141921061118

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى457.0اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبه اركان ابراهيم محمد1887131922101063

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى445.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيفاطمة احمد عيسى صكر1888121922102088

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى443.0اعدادية المتنبي للبنينادبيليث رحيم نوري حسين1889131921017074

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى سعد وهيب مكلف1890141921037295

61 من 54صفحة 



2019/2018لخريجي السنة الدراسية  (الصباحي)نتائج القبول الحكومي الخاص  قسم الحاسبة االلكترونية  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبولالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى441.0اعدادية البيان للبناتادبيآيات محمد حسين سمير1891101922096011

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى440.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهدى علي احمد كاطع1892111922089127

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينورهان احمد طاهر مزبان1893141922099085

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0إعدادية النضال للبنينادبيمحمد عمار نزار عبد اللطيف1894141921014028

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى439.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيسجى علي شرقي جبر1895151922055060

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى438.0اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد كريم عبد علي1896101921008010

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى435.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء حمدان جوحي جبر1897131922126019

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى426.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم صالح شهاب احمد1898131922118142

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى420.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى فيصل ابراهيم كاظم1899141921018099

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى436.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي محمد عبد زاير1900131951011033

الرصافة-بغداد/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الوسطى422.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياسراء احمد عباس شياع1901291952051002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى660.0اعدادية جصان للبنيناحيائيجاسم محمد عبد هللا دحام1902261941036002

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى658.0اعدادية هيت للبنيناحيائياياد رافد خضير رجب1903191941014008

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى656.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحيدر عالء صالح مخيفي1904221941363028

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيهبة محسن كريم حمد1905221942134084

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيرسول حسين رزاق صاحب1906261941010081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى652.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد حسين ماهود حايف1907221941010129

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبه جميل جايد عبد الجليل1908141942110132

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى647.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحنين قيس كريم محمد1909131942086014

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى645.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيقاسم حسين حصين حمادي1910291941007262

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفاطمه عباس مزهر منصور1911101942107041

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى641.0ثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطةاحيائيهناء صادق جاسم عبود1912191942308015

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد رعد مناجد جديع1913211941017031

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينور نجم ياس خضير1914111942086061

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى638.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيعبد الرزاق محمود عبد جاسم1915191941052018

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائييوسف رحيم مجيد حميد1916241941008144

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمة حسين شاتي ناصر1917141942073099

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى636.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى صالح عبيد جاسم1918231941032081

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان نشوان حماد عبد علي1919101942117039

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء اثير عبدالحسين حسين1920131942098040

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب عواد شندي سلمان1921141942066049

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى634.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيمحمد صالح عبيد فرحان1922191941009271

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى633.0جورم-أكاديمية بغداد األهلية في تركيااحيائيطيبه محمد محمود محمد1923131942244009

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى629.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيخوله ابراهيم لطيف جاسم1924141942225037

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى627.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينرجس جاسم رحيم الزم1925141942074145
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بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية الطبري للبنيناحيائياحمد علي مالك هاتف1926231941061001

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى625.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعبد الجالل وليد رشيد علي1927141941030026

بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى624.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيشاكر مثنى شاكر محمود1928101941015019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى617.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين معين علي حسين1929121941026059

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمحمد فاضل محمود عبدهللا1930171941053019

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب غني عبد الزهرة يوسف1931131942118150

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعمر مجيد حميد عطيه1932181941140033

قسم تقنيات التمريض/بغداد باب المعظم/المعهد الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرانيا خالد عبد عجيل1933241942130031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى669.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينور عبد الكاظم مهدي بجاي1934141942066094

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى664.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيمريم حسن عودة محمد1935191942246084

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى659.0اعدادية االصيل للبناتاحيائينور الهدى مازن مهدي جمعة1936111942064086

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى657.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي سلمان خلف مهدي1937121941026105

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهبه عبد الزهره عبد رحيمه1938131942131122

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى654.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيانفال رفعت سالمه عبد المجيد1939191942178011

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيرقيه احمد عادل سليمان1940101942110031

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى653.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر طعمة فليح حسن1941111941009036

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى651.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائياسراء حازم خزعل حسن1942181942375001

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى648.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم كمال محمد سرحان1943211942121120

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى644.0ثانوية بردى للبنيناحيائيياسين طه مظهر داود1944211941229050

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى643.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيندى عبدالكاظم شغاتي بدر1945131942109038

بغداد المنصور/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى639.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيالمنتظر احمد مرز ياسين1946141941022009

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى613.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي ريسان قاسم مجذاب1947221941033075

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى607.0 شعبان المسائية للبنين15اعدادية احيائيعلي ناصر حسين عزيز1948141941203111

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى602.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمود احمد خضر عودة1949171941142047

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى601.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد طه هوبي1950191941111030

قسم تقنيات صحة المجتمع/االنبار/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى600.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيجعفر حسين عالوي طارش1951241941012013

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى611.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيزيد احمد عيدان ردام1952231941034027

بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى610.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين علي حسين عيسى1953231941055014

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى588.0اعدادية زينب للبناتاحيائيصفاء عبد الحافظ علي رحيم1954171942285144

قسم تقنيات التمريض/بعقوبة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى573.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه امير هاشم محسن1955221942141179

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى635.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيتبارك جوير جهيد جازع1956261942109024

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى621.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد مفكاس عاصي1957221941077125

الكوت/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الوسطى615.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياسيل اسامه محمد جياد1958261942250019

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى632.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد صباح جاسم حمود1959121941030012

قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى625.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى فاهم مزهر عويد1960221941098153
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قسم تقنيات المختبرات الطبية/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى623.0ثانوية نينوى للبنيناحيائياحمد سعيد فتحي احمد1961171941207003

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى425.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيرسول ابراهيم عيسى عواد1962211941036008

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى413.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعبد الستار علي حسين سالم1963211841205010

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد قيس عاجل كريدي1964271941150012

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيعبد هللا شاكر محمود محمد1965131941003048

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية المهج للبناتاحيائياسراء احمد عبد الحسين خليل1966141942102004

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيشهناز قائد كاظم جابر1967141952100022

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية عشتار للبناتتطبيقيزهراء احمد كريم عبيد1968111952086005

بغداد/معهد التكنلوجيا/الجامعة التقنية الوسطى391.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرضا جعاز1969141851018073

االنبار/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الرمادي المسائية للبناتاحيائيحنان عبد الرزاق إبراهيم صالح1970191942370058

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسجاد محمود حسون نجم1971211941008043

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي يوسف عبود1972251941150321

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيسجاد قحطان هديب عباس1973211941012043

بعقوبة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيمقداد مثنى جاسم محمد1974211951001018

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى413.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعبد الحميد اسعد ثامر عمران1975121921003042

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى410.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي عادل حسن عبد الحسين1976131921009076

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى406.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيضحى عبد الخالق عباس صالح1977131822111080

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى405.0اعدادية النورين للبنينادبيمصطفى خضير عباس شكر1978141921004052

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى403.0ثانوية باب العلم للبناتادبيقمر الدين حسن ولهان هاشم1979121922123022

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى402.0ثانوية شباب اليوم للبنينادبيسجاد عبد الرحمن داود اسماعيل1980261821030011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى399.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء جاسم محمد عبد الرضا1981121922087024

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0اعداية المعراج للبناتادبيسجى رعد ابراهيم علي1982101922113043

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبياالء عماد عبد مجباس1983261922140005

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيزهراء صباح عبد الهادي محمد تقي1984121922110029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيوفاء زياد دعير حمود1985141922134077

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى393.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبيسيف علي حنون حمود1986161921073011

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى392.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعون صادق نعمه علعول1987151921004045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية الخمائل للبناتادبينبأ جالل رضا علي1988121922127098

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اسكيشهير-ثانوية نبع الحياة االهلية في تركياادبيرقية محمد مجيد محمد1989131922227002

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيهيلين رشيد نصر عباس1990101922129046

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى391.0اعدادية العقيلة االدبية للبناتادبيمنار مهدي صالح مشاي1991111922136088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد ستار حسين وادي1992141921201219

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية حطين للبناتادبينور الهدى احمد علي عفريت1993141922068044

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى390.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيعلي هادي محمد حسين1994111821208027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعبد هللا هيثم عبد الكريم احمد1995261921017053
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الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد عبد هللا جاني علي ميرزا1996151921006102

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزينب امير منخي منديل1997111922077026

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية الوفاق للبناتادبيمريم حميد عبد هللا تايه1998121922103045

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية الفاروق للبنينادبيمبين احمد كريم عباس1999141921054027

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيحمزة محمد نجم نعمه2000131821171010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0اعدادية الخطيب للبنينادبييعقوب قاسم شنيف داخل2001121921034171

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى387.0ثانوية حطين للبناتادبيرسل سعيد زغير منخي2002141922068012

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيياسر غازي فاضل طه2003151921011072

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الرضوان للبنينادبييحيى فرج محمد اضحيوي2004111921034055

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى لؤي عبد الرحمن عبد الرزاق2005131921001111

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى384.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيباقر محمد صادق عبد الهادي عبود2006121921206010

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى383.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا حسن علي عبيد2007131921034066

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى382.0ثانوية الخنساء للبناتادبيكوثر علي مطر بطل2008141922107030

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيجاسم نبيل جاسم محمد2009191921103003

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى381.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيغسق محمد حسن عبد2010101922109087

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيهارون عامر شاكر محمود2011101921041062

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيسنيه فاضل عبد اللطيف صبيح2012131922105029

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى371.0اعدادية زها حديد للبناتادبيايه باسم محمد حسن2013131922130006

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد نجم عبد الرضا كاظم2014141921174088

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسين علوان عبد النبي موزان2015141941208051

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى364.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيسجاد مذري حسين عبود2016131941008033

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى432.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمحمد رسول علوان حسين2017221951036085

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى427.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عائد لعيبي شرهان2018141951201324

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى414.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحسين عبد االمير جواد كاظم2019221951069017

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى377.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد عباس عبود2020161951371107

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى374.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيكرار سعد محسن حمود2021151851002056

الرصافة/معهد االدارة/الجامعة التقنية الوسطى372.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيزياد خلف حمدان عزال2022141851201112

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى404.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيسيف سعدون طاحوس عبد2023101821206016

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى401.0اعدادية المحبة للبنينادبيحسين فيصل حميد حمود2024111921003012

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيساره كريم محمد عبود2025111922150022

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى388.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمصطفى معد مانع مشرع2026261921173050

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية العراق للبنينادبيمجتبى فكتور سالم جبر2027121921009216

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى375.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمنتظر نعيم كاظم فرعون2028141921200153

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى369.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكاظم حنون ثاني موزان2029141921003121

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى367.0اعدادية الشروق للبنينادبيزين العابدين عبدالرحمن زغير عبيد2030121821032054
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بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى362.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعقيل نجم عبد الزهرة حزام2031151921009107

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى402.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيحمزه حسين عبد كاظم2032231851054037

بغداد/معهد االدارة التقني/الجامعة التقنية الوسطى385.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحسين علي جاسم حسن2033121851032021

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى406.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيياسر اسامه محمد هادي2034191921355038

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى396.0ثانوية سلمان الفارسي للبنينادبيأيسر رحيم احمد عبيد2035191921088001

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى391.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيايهاب ستار خلف عباس2036191921036016

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى381.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب احمد عبد العزيز عواد2037191822160014

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى424.0ثانوية اربيل للبنيناحيائييوسف كمال شفيق علي2038311941012031

االنبار/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى403.0اعدادية الفلوجة للبنيناحيائيمحمد عبد السالم حسين صالح2039191841009180

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى430.0اعدادية الخيزران للبناتادبيأيه غازي وهيب خلف2040211922147003

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى386.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعقيل حسين خليفة محمد2041211921030036

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى435.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينب عادل مجيد محمد2042201842102043

بعقوبة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى385.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيشيماء سهيل نجم عبد2043131942120013

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى398.0اعدادية المثنى للبنينادبيسيف علي بشاره الزم2044261921005034

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى389.0اعدادية ابن رشد للبنينادبييحيى محمد عبد زيد2045261921047206

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحيدر عبد الجبار مجيد ظاهر2046161951061031

الكوت/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى366.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعالء حسين زوير حسين2047221951311109

الصويرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الوسطى395.0اعدادية حلب للبنينادبيجعفر حامد علي خثي2048261921013022

قسم تقنيات المحاسبة/بلد/المعهد التقني/الجامعة التقنية الوسطى379.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيحنان صالح سلمان داود2049131922079011

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى419.0اعداديه االنوار للبناتادبينهى ردام عباس سلمان2050111922085052

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى393.0اعدادية رقية للبناتادبيسماء ثائر حمزه عبود2051111922069025

بغداد/معهد الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى388.0اعدادية عائشة للبناتادبيرسل حسين غيدان حمد2052141922074046

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية661.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيسجى كاظم سلمان معله2053161942148021

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية الشام للبناتاحيائينور الهدى وليد موسى يعقوب2054161942254040

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الفواطم محمد شعيبط عبيد2055281942051099

البصرة/الكلية التقنية الصحية والطبية/الجامعة التقنية الجنوبية651.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفخر عبد الكريم عبد القادر محمد2056161942150050

قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية/ذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسية/الجامعة التقنية الجنوبية519.0مشهد-النموذجية ايران (ع)مدرسة االمام الحسين احيائيعباس ناظم سلمان مهدي2057131941236008

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية443.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيمحمد سلمان داود عويد2058161951428041

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية442.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عباس عبد الحليم بنيه2059161951089080

البصرة/الكلية التقنية االدارية/الجامعة التقنية الجنوبية424.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي سعيد نوري علي2060161951074039

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية662.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيزهرة عباس يعقوب منخي2061161942360004

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية661.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايالف رعد جاسم نبيت2062221942103027

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية660.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياماني محمد محسن صكر2063161942280013

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية657.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيغدير صالح مغامس موسى2064221942202017

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية653.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمنار محمد حاشوش بدر2065161942162058
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البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية645.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيزهراء وصفي خير هللا عبد الكريم2066161942173015

البصرة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية644.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين موسى2067221942139052

قسم تقنيات المختبرات الطبية/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية632.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيحنين كاظم محمد علي2068281942069014

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية591.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيغفران كامل حمدان سرحان2069221942166029

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية589.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهايدي خالد سهيل نجم2070221942113289

قسم تقنيات التمريض/العمارة/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية581.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائينهلة شاكر رويس مناحي2071221942157091

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية627.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياالء محمد جراد دايج2072221942153027

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية622.0ثانوية الشريف الرضي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحسن جبر منعوت2073161942202160

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية620.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه زهير ضايف عواد2074221942103146

الناصرية/المعهد التقني الطبي/الجامعة التقنية الجنوبية619.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزمن حاشوش شدود مونس2075221942323118

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعبد الكريم ليث عبد الكريم يعقوب2076161941043010

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية448.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقييوسف منير فالح حسون2077161951358157

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية435.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيام البنين شياع عالوي حسين2078161952174004

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية411.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقياالء صادق كاظم احمد2079161952218009

البصرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي حميد مجيد فاضل2080161951058048

الناصرية/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية409.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةتطبيقيزينب محمد نوري صالح2081221952212002

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية389.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحوراء علي محسن جبير2082221942143081

الشطرة/المعهد التقني التكنلوجي/الجامعة التقنية الجنوبية401.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي منجل سمهير2083221951307057

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحسين صفاء كريم حمد2084161921353016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيفاطمة عبد الحسين حاتم غازي2085161922294036

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعيدان عباس عيدان ساجت2086161921310037

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيمجتبى محمد عبد الزهره بدن2087161921011024

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية404.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيمؤمل محمد عبد الزهره بدن2088161921011023

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية402.0اعدادية رفح للبناتادبيدعاء عالء نوري حسين2089161922219013

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية401.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمؤيد حسن مصطفى مهوس2090161921090011

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية400.0اعدادية العباس للبنينادبيحسين مثنى كامل مفتن2091161821051016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه سليم جاسم محمد2092161922235032

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية397.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسين نزار عبد الصمد شهاب2093161921047026

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية396.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيحسن ماجد كاظم خشان2094161921048007

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية392.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء نزار جميل عباس2095161922287047

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية387.0اعدادية العقيدة للبناتادبيفاطمة بدر ناجي حسين2096161922231035

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعالء جميل لفته حمود2097161921049051

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية383.0ثانوية المبادئ للبناتادبيشروق هادي جميل سعود2098161922177038

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية380.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد كريم جاسب رمي2099161921017058

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية377.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء قاسم حميد غيالن2100161922223032
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البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية374.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيزهراء وحيد عباس جاسم2101161922253021

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية365.0اعدادية العباسية للبناتادبيحنين ضياء مطلق علي2102161922233016

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية568.0اعدادية المعقل للبناتاحيائينور الهدى علي حمود لفتة2103161942169088

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد كاظم حميد علي2104161951016108

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية428.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيخديجة مطير سهير عبيد2105161952209017

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيابراهيم ناصر ابراهيم طه2106161851043002

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية427.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسن حسام عبد الجليل كريم2107161951355043

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية414.0اعدادية العقيدة للبناتتطبيقيفاطمة ماجد عبد النبي فليفل2108161952231029

البصرة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية403.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه محمد كاظم محمد2109161952164047

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية417.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيبنين كريم عبود عباس2110281922093013

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية405.0ثانوية دجلة للبناتادبيايام رمضان عباس حمود2111161922243006

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية398.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبياكتفاء علي حسن حنتوش2112281922053003

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية389.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي اياد مالك حنظل2113161951043072

العمارة/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيندى كاظم رحيم كاطع2114161952176091

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية385.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتادبينور عبد الكاظم عبد عداي2115221922422027

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية382.0اعدادية رملة للبناتادبيسحر عطا كزار محسن2116221922115035

الناصرية/المعهد التقني االداري/الجامعة التقنية الجنوبية473.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسجى رزاق مطر عطيب2117221942105084
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